Grundejerforeningen
RYGETHOLM

Formand Thomas Jakobsen
Bregnevej 12, Værløse
Telefon: 44 48 58 47

Bestyrelsens beretning for 2013.
Efter sidste generalforsamling mødtes bestyrelsen og konstituerede sig, med Thomas som
formand og Claus som kasserer.
Der blev afholdt 3 bestyrelsesmøder på skift hos bestyrelsesmedlemmerne
•

2013 er gået uden de store udfordringer.

•

Der har med foreningens støtte været afholdt et fastelavns arrangement på
Toftegårdsvej. Alle initiativer er meget velkomne og foreningen giver økonomisk tilskud
til arrangementer, der er åbne for alle foreningens medlemmer.

•

og vi har haft en flis maskine en dag i begyndelsen af januar, så medlemmerne kunne
komme forbi med juletræet og få en snak og tage træflis med hjem til rosenbedet.

•

Desværre har vores område igen i 2013 været udsat for en del indbrud – og
bestyrelsen opfordrer fortsat alle medlemmer til at aftale med naboen at holde øje hvis
man er bortrejst. F.eks. parkere i hinandens indkørsler, tømme postkassen og lægge et
par affaldsposer i skraldespanden. Det er også en god ide at tilmelde sig Politiets smstjeneste.

•

Også i år, har vi haft flere henvendelser om rotter – og kloakrørene er efterhånden ved
at have kendt bedre dage. Husk at anmelde til kommunen – rotte fængeren kommer
hurtigt og det kan være en god ide at få et kloakfirma til at kontrollere rørene for
huller.

•

Ellers har festudvalget arbejdet videre med vores jubilæumsfest lørdag den 10. maj på
Syvstjerneskolen. I har alle fået en indbydelse i postkassen den 19. januar og igen
sammen med indkaldelsen til i aften. For kun 200 kr. pr. person for de første 2 fra hver
husstand – og 300 kr. for øvrige gæster vil der være både en god middag med vin, øl
og vand, underholdning og levende musik til dansen. Vi håber at rigtigt mange har lyst
til at deltage.

Til slut vil vi opfordre til at medlemmerne kigger forbi foreningens hjemmeside engang
imellem – og vi forsøger at finde en form til indsamling af mailadresser, så bestyrelsen har
mulighed for at informere direkte, når der er behov for det.
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