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Vinter 2019/2020 
 

G/F Villabyen Hindholm 
www.villabyenhindholm.dk  

 

Kære alle sammen 

Hermed et lille nyhedsbrev fra bestyrelsen med en god 

blanding af informationer, opfordringer og påmindelser til jer 

alle sammen. 

De bedste vinterhilsner og et godt nytår til alle. 

Bestyrelsen, G/F Villabyen Hindholm 

 

Vintervejret og snerydning 

Endnu engang er vi nået dertil hvor kalenderen indikerer at vi er 

trådt ind i vinteren, og med vinteren følger risikoen for sne (omend 

det er lidt lunt i år). Som vanligt har vi entreret med et snerydnings-

firma, der rykker ud når der er faldet mindst 1 cm sne, og senest 3 

timer efter snefaldet er ophørt. Snerydningen kræver mindst 1 m 

plads for at kunne komme igennem, så hvis man har parkeret biler 

på fortovet, lidt tæt på hækken, så vil man ikke få ryddet, og så 

må man selv i gang. 

Det skal bemærkes, at vejene kun saltes i forbindelse med 

snerydning. Så hvis der for eksempel er faldet isslag og ingen sne, 

er det den enkelte grundejer, er det den enkelte grundejer der må 

i gang med at afhjælpe isen.  

Husk i øvrigt, 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, sådan at fejekosten ikke får slynget stenene 

ud på vejen.  

 

Kommende 

begivenheder 

25-02-2020 

Generalforsamling 

23-02-2020 

Fastelavn 

 

 

Vigtig meddelelse:  

Det vil inden længe igen være 

muligt at tilmelde sig 

betalingsservice, så den årlige 

opkrævning kan blive betalt 

automatisk. I 2019 havde vi 

rigtig god succes med at 

opkræve automatisk via vores 

banks løsning. Desværre har 

de valgt at nedlægge 

løsningen for foreningskunder, 

hvorfor vi bestyrelsen er I fuld 

gang med at etablere en ny 

løsning. 

Derfor vil medlemmerne snart 

modtage information om 

tilmelding via email. Spørgsmål 

om grundejerforeningens 

betalingsserviceaftale og 

kontingentopkrævningen kan 

stilles til: 

kasserer@villabyenhindholm.dk 
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Flere vigtige nyheder 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen afholdes i år den 25. 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. 

Kontaktoplysninger 

Og endelig en lille reminder om at huske at vedligeholde jeres 

kontaktoplysninger hos foreningen. Så i tilfælde af nye 

telefonnumre eller e-mailadresser må i meget gerne sende en e-

mail 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. Dette er for at sikre at vi i foreningen 

hurtigt kan komme i kontakt med vores medlemmer når behovet 

opstår 

Sommerfesten 

På trods af et truende vejr, blev sommerfesten igen i år en festlig 

begivenhed. I år trak vi indendørs på Vosborgvej 25, hvor der blev 

snakket og hygget til langt ud på natten. Vi takker for 

opbakningen til arrangementet, og håber på at se alle sammen, 

og gerne endnu flere, igen til næste år. 

 

 

I community'et 

Fastelavn 2020 

Foreningen og festudvalget 

vil igen i 2020 invitere til 

fastelavnsfest søndag den 

23. februar. Mere information 

om dette vil tilgå fra 

festudvalget. 

Generalforsamlingen 2020 

Husk at notere datoen "25. 

februar" i jeres kalender. Det 

er nemlig den dato hvor 

foreningens årlige 

generalforsamling afholdes. 

Den endelige indkaldelse 

kommer ud til jer senest 14 

dage før, men allerede nu 

modtages forslag til 

dagsordenen, opstillinger til 

bestyrelsesposter mv. meget 

gerne.   
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