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Vinter 2018/2019 
 

G/F Villabyen Hindholm 
www.villabyenhindholm.dk  

 

Kære alle sammen 

Hermed et lille nyhedsbrev fra bestyrelsen med lidt 

opfordringer og påmindelser til jer alle sammen. 

De bedste vinterhilsner og ønsker om en god jul og et godt 

nytår. 

Bestyrelsen, G/F Villabyen Hindholm 

 

Vintervejret og snerydning 

Så er det blevet vinter, og med vinteren følger risikoen for sne. Som 

vanligt har vi entreret med et snerydningsfirma, der rykker ud når 

der er faldet mindst 1 cm sne, og senest 3 timer efter snefaldet er 

ophørt. Der bliver fejet både vejbaner og fortove, men såfremt 

biler eller andet står i vejen for rydningen, er det den enkelte 

grundejer, der selv står med den efterfølgende rydning.  

Det skal her bemærkes, at selvom vi har snerydningsaftalen, ligger 

ansvaret for at vej og fortov er ryddet efter gældende love og 

regler fortsat på den enkelte grundejer. 

Såfremt man har stenbed op til fortovsfliserne, foreslår bestyrelsen 

at man evt. markerer stenbedenes yderkant med et par røde 

pinde eller lignende, der kan synliggøre hvor fortovsfliserne slutter – 

selv efter lidt sne - sådan at fejekosten ikke får slynget stenene ud 

på vejen.  

Sommerfest 2018 

Det var dejligt at se den store tilslutning til sommerfesten. Vi var 

rigtig mange der nød festen, det gode vejr og dejlige selskab.  

 

 

Kommende 

begivenheder 

05-02-2019 

Generalforsamling 

03-03-2019 

Fastelavn 

 

 

Vigtig meddelelse 

For kort tid siden har vi sendt 

informationer ud til dem der 

endnu ikke er tilmeldt PBS. 

Tilmeld jer gerne PBS og gør 

det lettere for foreningen at 

administrere 

kontingentbetalingerne. 

Er man i tvivl om, hvordan 

dette gøres kan kassereren 

kontaktes på 

kasserer@villabyenhindholm.dk 
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Flere vigtige nyheder 

Rydning af vejene 

I sommers mindede vi om at der skulle sikres fri passage på fortove 

m.m., hvilket vi kan se er sket. Det er vi glade for og siger tak for 

det. Når det så er sagt, så er det vigtigt at vi fortsat husker at holde 

vejene fremkommelige, som efterårets brand på Hindholm Alle 

demonstrerede.  

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen afholdes i år den 5. februar. På 

generalforsamlingen skal vi blandt andet vedtage næste års 

budget, og tale om foreningens fremtidige økonomi til 

vejvedligeholdelse m.m. Derudover er dele af bestyrelsen på valg 

sammen med en revisorpost, men alt dette vil fremgå i 

indkaldelsen, der vil lande hos jer i løbet af januar.  

HUSK Generalforsamlingen er JERES chance for at påvirke 

foreningens virke. 

Persondataforordningen 

Som forening er vi også underlagt persondataforordningen. 

Bestyrelsen har derfor udarbejdet et regelsæt for behandling af 

persondata. Foreningen ligger kun inde med persondata, der er 

nødvendig for foreningens drift, og medlemskab af foreningen 

betragtes som samtykke til den nødvendige behandling af 

persondata. Dette samlede regelsæt kan findes på 

www.villabyenhindholm.dk under Dokumenter.  

Kontaktoplysninger 

Til slut igen en lille praktisk bøn, til dem af jer, der ikke får dette skriv 

på mail, men gennem hjemmesiden eller i postkassen. Der er 

efterhånden ikke så mange tilbage, men vi vil fortsat meget gerne 

kommunikere med jer elektronisk, og derfor må i meget gerne 

sende en mail med jeres adresse og en mailadresse som vi kan 

kontakte jer på. Denne kan sendes til 

kasserer@villabyenhindholm.dk, eller alternativt, kradses ned på et 

stykke papir, og afleveres i postkassen, enten på Vosborgvej 47 

eller Vosborgvej 25, hvor vi så vil sørge for at opdatere vores 

kontaktinformationer til jer. 

 

 

I community'et 

Vosborgvej 40 

Har fået nye ejere! 

Velkommen til de nye 

beboere, både i stuen og på 

første salg. 

Fastelavn 2019 

Foreningen og festudvalget 

vil forsøgsvist invitere til 

fastelavnsfest søndag den 3. 

marts. Mere information om 

dette vil tilgå fra 

festudvalget. 
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