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Nyhedsbrev - Maj 2020. 

 

Ny dato til Generalforsamlingen 2020: 
Da forbuddet med forsamlinger på mere end 10 personer ikke blev ophævet i fase 
2, håber vi der bliver åbnet op i fase 3 (09.06.2020).  
Derfor har bestyrelsen booket lokalet i Aktivitetshuset til en ny Generalforsamling 
(alle gode gange 3) til tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30. 
Ny indkaldelse er udsendt den 11.05.2020 (postkassen) kun med dagsorden efter 
vedtægterne. Alle har fået regnskab og budget udsendt en gang. 
Dog er der mulighed for – hvis det gamle er bortkommet - at skrive en mail til 
grundejerforeningen om man gerne vil have et regnskab / budget lagt i din 
postkasse. 
Kontingentindbetaling 2020: 
Kasseren har været rundt i jeres postkasse med kontingentindbetaling for 2020. 
Beløbet er på 2000,00 kr. Sidste frist for indbetaling er den 01. juni 2020.  
Status på Fibia net: 
Arbejdet med nedlægning af Fiber net, er nu afsluttet i Dalstrøget.  
Der har været vej syn af arbejdet, og der var enkelte udbedringer af SF-sten der 
skulle foretaget. Bl.a. reetableres græsrabatten langs med 62 og 76, så alle 
græstotter fjernes og erstattes med ny muld. Inden udgang af ugen vil der blive 
tromlet hvor de har gravet samt græsstykket fra Parkvej til Dalstrøget. Lygtepælen 
de har beskadiget udfor nr. 70 udskiftet af Seas.  
Næste fase er etablering og tilslutning af fiber net som begynder i uge 22 (25. maj).  
Det er blevet oplyst fra Fibia, at der er ca. 30 grundejere, der pt. har ønsket at 
tilsluttes sig Fibia. 
Til andelsboligejerne. 
Den 12. maj var der en samtale med Fibia’s konsulent omkring tilslutning af 
fibernet for andelsboligejerne. Fibia henholder sig til det er et krav, at de enkelte 
andelsboligejere skal oprettes via en foreningsaftale med Fibia. Dette skal ske 
gennem andelsboligformanden inden man kan blive tilmeldt Fibia også selvom 

man er medlem af en grundejerforening😕.       
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