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Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling 2012 blev afholdt torsdag den 26. april. Referatet findes på
bagsiden af dette nyhedsbrev. Den nye bestyrelsessammensætning ses i spalten her til højre.

Cykeltur
Vi arrangerer igen i år en cykeltur for alle
voksne og børn. Den finder sted nu på søndag
den 3. juni. Vi mødes klokken 13.00 ved skuret
forrest i Hesbjergvænget. Bemærk at starten er
fremrykket en time i forhold til adviseringen i
sidste nyhedsbrev!
Turen går denne gang til Klintebjerg, hvor vi
griller pølser og får øl, vand, vin og kaffe m.v.
Turen forventes at tage ca. 4 ½ time i alt. Foreningen sørger for forplejningen, så medbring
blot cykel, godt humør og gerne hjelm.

Sankthansbål
Traditionen tro tændes der et sankthansbål klokken 20 den 23. juni. Dette er jo i år en lørdag,
så kom og vær med på boldbanen forrest i Hesbjergvænget og medbring gerne drikkevarer og
evt. lidt at riste over bålet eller grille. Vi synger
midsommervisen og sender en heks til Bloksbjerg og har lidt pølser til børnene.

Sommerfest

tønder samt kaffebord og kagekonkurrence. Fra
klokken 18 er der grillfest i teltet. Vi steger igen
i år en pattegris og håber, at rigtig mange vil
hjælpe os med at spise den! I baren sælger vi
fadøl, sodavand og god rødvin. Invitation med
tilmeldingsseddel omdeles medio juli.

Nye legeredskaber
Vi har bestilt en ny vippe til legepladsen bag
Hesbjergvænget, da den gamle er gået i stykker.
Derudover er vi ved at montere nye fodboldmål
på boldbanen forrest i Hesbjergvænget til erstatning for de gamle, der er udtjente.

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718,
formand@hinderuplund.net
Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto@hinderuplund.net
Næstformand:
Jens Dam, E17, 66194610 / 28708277,
jens@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.

Skriv også straks lørdag den 18. august i kalenderen, for da finder Grundejerforeningens store
sommerfest sted på boldbanen i Hesbjergvænget. I år bliver der god plads til alle, for vi rejser
både det gamle festtelt og et nyindkøbt. Dette
sker fredag den 17. august klokken 16, og her
har vi også brug for dine hænder!

Frank Baaring Rasmussen, H2, 24451869,
frank@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.

Festdagen lørdag den 18. august indledes med
loppemarked klokken 10-12, hvorefter der vil
være forskellige lege og bemaling af fastelavns-

Stina Engelhardt, H33, 30223057
stina@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)

Britta Jørgensen, E22, 65917920,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.

