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Værløse december 2018
Kære alle
Det er december og julen står for døren. Det har været en sommer med helt fantastisk vejr uden væsentlige udfordringer i vores grundejerforening. Vi håber, at alle har nydt deres haver og vores dejlige område.
Bestyrelsen vil afsluttet året med et nyhedsbrev, hvor vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Husk at juletiden er en af tyvenes højsæsoner. Hold derfor øje med omgivelserne og vær opmærksom på
”unormale” forhold i området.
Betaling af kontingent til foreningen
Generalforsamlingen i 2018 besluttede, at der for 2018 skal opkræves et kontingent til foreningen på 200
kr. Det er en fornøjelse at kunne fortælle, at alle husstande har betalt og der er kun udsendt meget få rykkere. Stor tak til alle for det.
Hjemmesiden
Vores hjemmeside har fået et lidt ændret udseende og fremstår nu med et lidt moderniseret ”look”. Samtidig er den blevet lidt lettere at opdatere for den nuværende bestyrelse. Vi regner således med, at referater
m.m. fremover bliver lagt på lidt hurtigere helt som i ”gamle dage”. Ændringerne er udført af os selv og har
været uden omkostninger for foreningen.
Gadebelysning
Som I muligvis har læst andre steder, så har kommunen fået ny serviceleverandør af gadebelysning. Det er
dejligt at se, at vi igen har lys i gadelamperne i vores område. For at give perfekt lys ”over landet” er det
vigtigt, at vi som husejere beskærer hække og anden beplantning omkring lamperne, hvis de står på vores
grund.
E-mail adresser
Vi opfordrer endnu en gang til, at alle der ikke har afleveret deres mailadresse, gør det. Det sker lettest ved
at sende en mail til bestyrelsen@rygetlund.dk med de relevante oplysninger. Når vi har mailadresse, modtager I kun nyhedsbrevet via mail.
Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen i 2019 afholdes torsdag den 21. marts kl. 19.00 i Espebo fælleshus. Efter den formelle
del af generalforsamlingen – mens vi nyder lidt ost, pølse, vin, øl og vand – vil der være et indslag af general
interesse for alle, unge som ældre.
Mange hilsner med ønske om glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen
John Præstegaard
Formand

