
Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard 

Rågeleje juni 2016 

Kære grundejer, hermed fremsendes referatet af vores generalforsamling lørdag den 21. maj 2016. 

Har du modtaget denne skrivelse med brev, er der vedlagt et girokort til brug for indbetaling af 
grundejerforeningskontingent for 2016 på 700 kr. pr. parcel. 

Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne opfordre dig til at oplyse en emailadresse til fremtidig 
forsendelse af informationer og materiale fra grundejerforeningen. Du kan udfylde skemaet på 
hjemmesiden med en gyldig emailadresse - eller opdatere dine adresseoplysninger, så vi også 
fremover kan sende dig relevante skrivelser og indkaldelser. 

Kontingentet skal være indbetalt senest den 25. juli 2016.   
Hvis beløbet ikke er indgået på kontoen senest tirsdag den 25. juli 2016, ser vi os desværre 
nødsaget til at opkræve et gebyr på 100 kr., så der efter den 25. juli skal betales i alt 800 kr. Vi 
forbeholder os i øvrigt ret til også senere både at fremsende en eller flere gebyrbelagte rykkere og 
evt. at sende sagen til inkasso med de yderligere og betydelige omkostninger, dette vil indebære 
for dig/jer. 

Mange sommerhilsner 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard  

BEMÆRK - Kontingent er 700 dkr for 2016 pr. parcel. 

Det er meget vigtigt, at I skriver jeres navn, sommerhusadresse og evt. matrikelnr. I forbindelse 
med indbetalingen.  

Kontonummer til brug for bankoverførsel: 2418  0600024650 i Nordea 

Ved betaling fra udlandet bruges: NDEADKKK og IBAN: DK2120000600024650. Husk at betale 
gebyr både for afsender og modtager ! 

www.glstrandbjerggaard.dk

http://www.glstrandbjerggaard.dk


TIL OPSLAGSTAVLEN/KØLESKABSDØREN 

HUSORDEN 

Maskinstøj 
Maskinstøj er tilladt alle dage kl. 9.00-12.00, samt onsdag, fredag og 
lørdag kl. 15.00-18.00. 
Af hensyn til naboerne bedes disse tider respekteret, også selv om den 
nærmeste nabo ikke er i huset. 

Høje træer 
Vær opmærksom på træer, hvor rødderne kan ødelægge 
vejbelægningen. Og høje træer kan skabe unødig skygge hos naboerne 
- eller true bygninger. 

Sænk farten 
Der er indført fartbegrænsning på Hostrupvej på 30 km i timen. Men vis 
også hensyn på sideveje og foreningens øvrige vejnet. 
Vis hensyn, kør efter forholdene. 

HUSK OGSÅ 
Det er forbudt at afbrænde haveaffald i området. Skrammel, storskrald 
og affald på grunden gør sjældent besøgende eller naboer glade – heller 
ikke når det ligger bag et skur eller i skellet – og at gæster/”hus-lånere” 
sjældent er klar over risikoen ved at grave grillkul ned.  

Opdater jeres adresseoplysninger 

Foreningen modtager ikke automatisk information om adresseskift eller ændringer i 
email-adresser. Du har derfor pligt til at opdatere dine adresseoplysninger som ejer 
af en eller flere matrikler i grundejerforeningen. Bestyrelsen vil gerne opfordre dig til 
at oplyse en emailadresse til fremtidig forsendelse af informationer og materiale fra 
grundejerforeningen. Du kan udfylde skemaet på hjemmesiden med en gyldig 
emailadresse - eller opdatere dine adresseoplysninger, så vi også fremover kan 
sende dig relevante skrivelser og indkaldelser.

www.glstrandbjerggaard.dk

http://www.glstrandbjerggaard.dk

