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- forløb i god stemning. Der deltog godt 60
medlemmer heraf 51 stemmeberettigede, der
enstemmigt godkendte foreningens regnskab.
Vejudvalgets beretning blev godkendt med 50 for
og 1 imod. Vejudvalgets regnskab blev godkendt
med 47 stemmer. 2 stemte imod og 2 undlod at
stemme. Vejudvalgets budget og bidrag for 2010
blev vedtaget med 50 stemmer, 1 der undlod at
stemme.
Følgelig er kontingentet i 2010 for snerydningen
sat op fra 100 til 200 kroner begrundet med den
megen snerydning i den forgangne sæson.
Foreningskontingentet blev forhøjes fra 420 til 500
kroner. Det er skyldes hovedsageligt betalingen til
istandsættelsen af de fortovsstrækningers, som
indgår i foreningsregnskabet.
Til bestyrelsen blev genvalgt:
Hans Bo Larsen, som formand
Jørgen Grevsen, som suppleant
Nyvalg til bestyrelsen:
Søren Speich Sørensen, som kasserer
Jerrik Stig Andersen, som bestyrelsesmedlem
Grethe Suhr blev valgt til revisor
og Ejnar Christiansen til revisorsuppleant
Ny entreprenør
- til vejvedligeholdelse og snerydning.
Bestyrelsen søger for tiden nye aftaler, da vores
entreprenør gennem rigtig mange år, B.J. Jensen
& Sønner A/S, desværre har lukket firmaet.
Postkasser
For at lette postbuddets og UGnyt-omdelerens
arbejdsbetingelser henstiller bestyrelsen til, at
samtlige parceller får opsat postkasse ved

fortovet, især i de tilfælde hvor der er en
betragtelig afstand fra vejen til postkassen ved
selve huset.
Email adresser
Foreningens kasserer vil gerne have
medlemskartoteket opdateret med
medlemmernes email adresser. Derfor – send
venligst en mail til ug.kasserer@yahoo.com med
oplysning om navn og adresse, så vil kartoteket
blive opdateret. På lidt længere sigt forestiller
bestyrelsen sig, at UGnyt og lignende kan
distribueres via email til de af medlemmerne, der
ønsker denne form for service. Det vil også spare
foreningen for lidt udgifter til omdeling af tryksager
samt reducere miljøbelastningen.
Tilmelding til Betalingsservice
Det årlige indbetalingskort til kontingent er
udsendt. Det vil være en stor hjælp, hvis så
mange medlemmer som muligt tilmelder sig
Betalingsservice. På de udsendte indbetalingskort
fremgår det, hvordan man tilmelde sig, hvis man
benytter sig af netbank. Alternativt kan ens egen
bank kontaktes for hjælp vedr. Betalingsservice.
Du er også velkommen til at kontakte foreningens
kasserer på telefon 38 28 76 44 eller på
ug.kasserer@yahoo.com.
Linie 250S stoppested ved Mosehuset
Bestyrelsen vil snarest kontakte busselskabet
Movia mhp. forespørgsel om etablering af et nyt
stoppested for linie 250S ved Mosehuset, ved linie
67’s nuværende stoppested. Bestyrelsen bringer
en opdatering i næste nummer af UGnyt.

Vi ses til Sankt Hans aftens bålfest i Anlægget i Enemærket.
Det er onsdag den 23. juni klokken 20.30 det sker.
Skulle nogle få lyst til indvortes før - og efterslukning skænker vi
et glas for en 10-er.
Med venlig hilsen, bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk
Hans Bo Larsen, formand
Storkebakken 28, NV, tlf.: 38 28 13 31
Børge Winther Nielsen, næstformand
Engsvinget 9, NV, tlf.: 29 88 08 25
Søren Speich Sørensen, kasserer
Storkebakken 27, NV, tlf. 38 28 76 44
Christine L. Høgh, sekretær
Harespringet 21, NV, tlf.: 39 66 66 71
Jerrik Stig Andersen,
Mosesvinget 80, NV tlf.:38 80 21 00

Sommerfest 2010 indbydelse kommer

