GRUNDEJERFORENINGEN HINDERUPLUNDS

NYHEDSBREV

NR

. 40
12. juni 2013

Generalforsamling

Sommerfest

Se referatet fra generalforsamlingen onsdag den
17. april 2013 på bagsiden af dette nyhedsbrev.

Årets sommerfest bliver lørdag den 17. august.
Som altid finder den sted på boldbanen i Hesbjergvænget. Vi sætter pris på, hvis du vil komme og hjælpe med at rejse telte fredag den 16.
august klokken 16 – der kræves mange hænder!

Sæt farten ned i vængerne!
På generalforsamlingen blev der henstillet til, at
der køres langsomt og hensynsfuldt i vore vænger. Flere beboere er utrygge ved den høje fart,
der ofte køres med. Der er rigtig mange legende
børn, husdyr, cyklister og fodgængere, så sæt
farten ned til gåtempo, så du altid kan nå at stoppe, inden nogen påkøres!

Grus
Grundejerforeningen sørger som bekendt for, at
grusdepotet ved siden af skuret i Hesbjergvænget jævnligt fyldes op. Det er meningen, at vi
som beboere frit kan tage nogle få trillebørlæs
til brug på vore grunde. Skal du bruge større
mængder, skal du henvende dig til facilitetsansvarlig Frank Baaring Rasmussen og betale indkøbsprisen for den mængde, du skal bruge.

Arbejdskraft efterlyses!
Vi skal snart have opsat nyt hegn ved boldbanen
i Hesbjergvænget, da nogle af stolperne står løst,
og selve hegnet nogle steder er i stykker. Til dette har vi brug for nogle hænder, så hvis du har
mulighed for at hjælpe med denne opgave, beder
vi dig tage kontakt til en af os i bestyrelsen,
hvorefter vi i fællesskab arrangerer en arbejdsdag. Vi påtænker også at skråtstille den yderste
række brosten på skråparkeringspladserne, så
den virker som kantsten til beskyttelse af hække
og haver. Hertil søger vi også arbejdskraft.

Sankthansbål
Traditionen tro tændes der et sankthansbål klokken 20 søndag den 23. juni på boldbanen i
Hesbjergvænget. Kom og vær med og medbring
gerne drikkevarer og lidt at riste over bålet. Vi
synger midsommervisen og sender en heks til
Bloksbjerg.

I år vil der kun være loppemarked på festdagen,
hvis nogen har lyst til at arrangere det sammen
med os. Giv besked til Stina Engelhardt, hvis du
kunne tænke dig dette. Kaffebord, kagekonkurrence og leg om eftermiddagen samt grillfest fra
kl. 18 forventes afviklet som sædvanlig. Invitation med tilmeldingsseddel omdeles medio juli.
Det er vigtigt at tilmelde sig inden fristen, da
prisen i år bliver højere ved senere tilmelding!
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