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Generalforsamling

Sommerfest

Den ordinære generalforsamling blev afholdt
onsdag den 15. april. På generalforsamlingen
blev der behandlet tre forslag om henholdsvis
udvidelse af den fælles snerydningsordning,
etablering af flere parkeringspladser i Hesbjergvænget og brug af alternative materialer og egne
tegninger til tilbygninger.

Årets sommerfest bliver lørdag den 22. 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!

Forslaget vedrørende snerydning opnåede ikke
det fornødne flertal, hvorfor fortovene og stierne
bag de bageste husrækker fortsat skal ryddes af
de enkelte grundejere. Forslaget vedrørende parkeringspladser blev vedtaget, og arbejdet igangsættes, når de økonomiske forudsætninger mv. er
til stede. Forslaget vedrørende tilbygninger blev
forkastet, hvilket betyder, at de nuværende retningslinjer i velkomstbrevet fortsat skal efterleves (det vil sige krav om gule tegl og opførelse
efter godkendte standardtegninger).
Referatet fra generalforsamlingen findes på de
følgende sider af dette nyhedsbrev. Den nye
(uændrede) bestyrelsessammensætning ses i
spalten til højre.

Cykeltur
Atter i år arrangerer vi en cykeltur for alle
voksne og børn. Den finder sted søndag den 14.
juni. Vi mødes klokken 14.00 ved skuret forrest
i Hesbjergvænget. Turen går til Hollufgård, hvor
vi griller pølser og får øl, vand, vin og kaffe m.v.
Turen forventes at tage cirka 3 timer i alt. Foreningen sørger for forplejningen, så medbring
blot cykel, godt humør og gerne hjelm.

Sankthansbål
Traditionen tro tændes der et sankthansbål klokken 20 tirsdag 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.

Vi starter med loppemarked klokken 10-12.
Klokken 14-16 er der kaffebord med kagekonkurrence, og klokken 15-17 vil der være forskellige lege og blandt andet bemaling af fastelavnstønder for børn. Fra klokken 18 er der grillfest i
teltet. I år skal man selv medbringe kød. Invitation med tilmeldingsseddel omdeles medio juli.
Det er vigtigt at tilmelde sig inden fristen, da
priserne stiger lidt ved senere tilmelding!
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