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Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt tirsdag den 15. april. Referatet findes på
bagsiden af dette nyhedsbrev. Den nye bestyrelsessammensætning ses i spalten til højre.

Cykeltur
Vi arrangerer en cykeltur for alle voksne og børn
søndag den 14. juni. Vi mødes klokken 14.00
ved skuret forrest i Hesbjergvænget. Der vil
være tre forskellige ruter til det fælles bestemmelsessted, som er Skovsøen i Fruens Bøge,
hvor foreningen giver en is! Ruterne køres på
cirka 45 minutter og er på henholdsvis 2,2 km
(3,5 km/t i gennemsnit, kan gås), 9,0 km (12
km/t) og 16,5 km (22 km/t). Der vil være en ansvarlig person på hver rute, og der køres i samlet
flok. Alle opfordres til at bruge cykelhjelm. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sankthansbål
Der bliver tændt et sankthansbål klokken 20
sankthansaften på boldbanen forrest i Hesbjergvænget. Vi synger midsommervisen og sender en heks til Bloksbjerg, så kom og vær med!

Sommerfest
Vor legendariske sommerfest finder i år sted lørdag den 15. august – selvfølgelig i festteltet,
der slås op på boldbanen i Hesbjergvænget.
Dagen indledes med loppemarked klokken 1012, hvorefter der vil være forskellige aktiviteter
og kaffebord. Fra klokken 18 er der grillfest i
teltet. Sæt kryds i kalenderen – det bliver sjovt!
Nærmere information følger i indbydelsen, der
omdeles i løbet af sommeren.

Indbrud
Der har desværre været ret mange indbrud i
kvarteret i den seneste tid. Flere af disse er sket i

dagtimerne, eller mens folk har været hjemme.
Nogle har følt sig overvåget af mistænkelige
personer, og indbrudstyvene er tilsyneladende
skrupelløse og snedige i deres metoder. Således
er der i mindst et tilfælde observeret en falsk
vinduespudser med urent mel i posen. Alt dette
er naturligvis meget ubehageligt og har skabt en
del utryghed. Vi opfordrer alle til at holde ekstra
godt øje med hinandens huse og eventuelt udveksle telefonnumre med naboer og genboer, så
man kan komme i kontakt med hinanden, hvis
der sker noget mistænkeligt.

Vigtige datoer
Søndag den 14. juni kl. 14: Cykeltur.
Tirsdag den 23. juni kl. 20: Sankthansbål.
Lørdag den 15. 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.e.dam@city.dk
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.
Kristian Lilliendal, K13, 66191509 / 31322273,
kristian@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.
Britta Jørgensen, E22, 65917920
adj_bbj@post.tele.dk
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057
stinaogemma@galnet.dk
Ansvarlig for fester og events ;-)

