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Fastelavnsfest
Grundejerforeningens traditionelle fastelavnsfest
afholdes lørdag den 5. marts. Indbydelse er
omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Oprydningsdag
Alle opfordres til at deltage i den årlige oprydningsdag, som finder sted søndag den 10. april
klokken 10-11. Her har man en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af vort
område, idet vi her fjerner det skidt, som uundgåeligt hober sig op i vængerne i årets løb. Sæt
derfor kryds i kalenderen ved denne dag!

Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes torsdag den
14. april fra klokken 19.00. Indkaldelse uddeles
ultimo marts.

Ny postlov
Ændringen i postloven betyder, at vores postkasse senest den 1. januar 2012 skal være placeret ved fortovskanten og med sprækken parallelt
med fortovskanten. Sprækken skal endvidere
være mindst 100 cm og højst 120 cm over fortovet. Det er altså ikke meningen, at alle postkasser skal samles ved vejen, men ved fortovet
foran det enkelte hus. Grundejerforeningen opfordrer alle til at få bragt placeringen af postkassen i orden i god tid inden fristen, men vil i øvrigt ikke gøre yderligere, da det er den enkelte
husstands ansvar. Der vil ikke længere blive leveret post gennem brevsprækker i døren eller i
postkasser placeret anderledes end ovenfor beskrevet.

Glentevejs Antennelaug
Strukturen i Glentevejs Antennelaug er blevet lavet om, så der fremover vælges færre medlem-

mer til foreningens repræsentantskab. Til det nye
repræsentantskab havde medlemmerne her i
Hinderuplund sidst på året 2010 mulighed for at
vælge én repræsentant. Den lokale kandidat på
stemmesedlen har dog trukket sig efter valget,
og antenneforeningen har derfor tilbudt områdets hidtidige repræsentant Otto Leopold (E36)
pladsen, hvilken han har accepteret.

Køkkenskabe til skuret
For at øge anvendeligheden af vort skur forrest i
Hesbjergvænget vil vi gerne montere nogle køkkenelementer. Til formålet kan vi sagtens anvende brugte skabe og bordplader, så vi er velvillige
og taknemmelige aftagere, hvis nogen har fået
nogen til overs eller får det i nær fremtid, for eksempel i forbindelse med en køkkenrenovering.
Det er især underskabe, som vi vil sætte pris på
at kunne anskaffe på denne måde. Vi vil derfor
opfordre dig til at kontakte næstformanden, hvis
du har/får noget i overskud, som vi måske kan
bruge.

Væltet træ
For nylig væltede et birketræ ved boldbanen forrest i Hesbjergvænget, så det kun blev holdt oppe af et andet træ. Træet blev fældet efter få
dage den 6. februar ved en kyndig indsats fra en
beboer, som også tilbød at fjerne enkelte andre
træer, der ser ud til at stå usikkert. Tak til Bent
(E3)!

Vigtige datoer
Lørdag den 5. marts: Fastelavnsfest.
Søndag den 10. april: Oprydningsdag.
Torsdag den 14. april: Generalforsamling.
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Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718
formand@hinderuplund.net
Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto.leopold@cdnet.dk
Næstformand:
Jens Dam, E17, 66194610 / 28708277,
jens.egeberg.dam@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.
Kristian Lilliendal, K13, 66191509 / 21234713,
kristian@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.
Britta Jørgensen, E22, 65917920
adj_bbj@post.tele.dk
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057
stinaenglehjerte@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
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