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Oprydningsdag

Henkastet affald

Sæt kryds i kalenderen ved søndag den 15.
april klokken 10-11. Her forskønner vi vort
område ved at fjerne det skidt, som uundgåeligt
hober sig op i vængerne i årets løb. Som altid
belønnes alle med en øl eller vand efter indsatsen. I år giver vi desuden en is til alle børn, der
møder op sammen med deres arbejdsomme forældre og giver et nap med. Så kom og brug en
time af din søndag formiddag!

Det er konstateret, at der desværre ofte
henkastes affald, herunder haveaffald, i krat og
buskadser i nogle af de grønne områder, der
støder op til grundejerforeningens område. Dette
er til stor gene for beboerne ved de pågældende
områder. Fra bestyrelsens side vil vi gerne
indskærpe, at enhver form for henkastning af
affald er forbudt. Vi opfordrer til benyttelse af
Odense Renovation A/S’ genbrugsstationer eller
afhentningsordningen for storskrald, hvor haveaffald, pap, metal, elektronikskrot og brandbart
restaffald afhentes gratis efter henvendelse til
renovationsselskabet (læs mere i den husstandsomdelte Affaldshåndbogen 2012). Har du mindre mængder ren jord fra din grund, kan du deponere det i krattet bag ved grusindhegningen
forrest i Hesbjergvænget, men først efter at have
kontaktet facilitetsansvarlig Frank Baaring Rasmussen telefonisk (se bagsiden).

Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes torsdag den
26. april fra klokken 19.00. Indkaldelse er omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Legeplads
I forbindelse med etableringen af den nye kloakledning gennem Hinderuplundparken var entreprenøren nødsaget til midlertidigt at sløjfe en del
af vor nyrenoverede legeplads bag Hesbjergvænget. Således blev Kompan-legeredskaberne
og noget af basketballbanen fjernet. Det er selvfølgelig meningen, at entreprenøren genetablerer
legepladsen til mindst samme standard som før,
og vi er i dialog med bygherren VandCenter Syd
for at sikre, at dette sker. Efter planen påbegyndes arbejdet med at retablere stien lige efter
påske, og herefter etableres den nye beplantning,
græs og legeplads.

Nye fodboldmål
De nuværende fodboldmål på boldbanen forrest
i Hesbjergvænget er efterhånden udtjente. Vi har
derfor besluttet at udskifte dem med nye. Disse
er lavet ud fra stålrør og bliver støbt fast på
boldbanen. For tiden er de ved at blive galvaniseret og forventes leveret snarest, så vi kan få
dem installeret, og de fodboldglade kan tage
dem i brug her i foråret.

Vigtige datoer
Søndag den 15. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Torsdag den 26. april kl. 19: Generalforsamling.
Søndag den 3. juni kl. 14: Cykeltur.
Lørdag den 23. juni kl. 20: Sankthansbål.
Lørdag den 18. august kl. 10-24: Sommerfest.

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 ;-)
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Britta Jørgensen, E22, 65917920
b.jorgensen@roll-o-matic.com
Sekretær.

Frank Baaring Rasmussen, H2, 24451869,
fbr@jyde.dk
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.

Stina Engelhardt, H33, 30223057
stinaenglehjerte@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
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