Formandens sommerhilsen 2017
Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje.
Kære grundejer!
Efter forårets generalforsamling har den ny bestyrelse konstitueret sig med Lennon Andersen som
kasserer, Morten Zimmermann som hjemmesideadministrator og undertegnede som formand.
Bestyrelsen har i enighed tiltrådt en forretningsorden og fastlagt en møderække for resten af året.
Bestyrelsen har drøftet en lang række emner og nedsat nogle udvalg og arbejdsgrupper.
Vi har et fælles ønske om åbenhed og mulighed for inddragelse af frivillige i arbejdsgrupper.
Henvendelser, som kræver bestyrelsens stillingtagen, vil som udgangpunkt blive behandlet på
førstkommende bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde er den 27. august.
Du vil kunne se, hvad bestyrelsen laver, på vores hjemmeside www.glstrandbjerggaard.dk , hvor vi
også lægger referater fra bestyrelsesmøderne op.
ADVODAN har i år overtaget opkrævningen af foreningens kontingent, som det også fremgår af
vedlagte referat fra generalforsamlingen. ADVODAN sendte mail eller brev med
kontingentopkrævning ud til alle grundejerne den 21. juni. Der har indsneget sig nogle beklagelige
fejl, også i den seneste mail/brev. ADVODAN har lovet, at det er opstartsproblemer, som ikke
gentager sig. Jeg skal for god ordens skyld pointere, at kontingentet selvfølgelig gælder for hele
2017, og at betalingsfristen er den 1. august i år.
Der er stadig 1/3 af grundejerforeningens medlemmer, der ikke har opgivet mailadresser. Det er
dyrt for grundejerforeningen. Hvis du i år har fået din mail som et brev i din fysiske postkasse, har
vi ikke din mailadresse, og vi gør dig opmærksom på, at vi fra næste år kan se os nødsaget til at
opkræve gebyr, hvis vi stadig ikke har fået en mailadresse. Du indmelder din mailadresse på
foreningens hjemmeside www.glstrandbjerggaard.dk
Vi går i bestyrelsen ind for det gode naboskab og opfordrer alle grundejere til at følge husordenen,
som også vedlægges. Hæng den op et synligt sted i sommerhuset, så den altid er nem at finde,
også for gæster og lejere.
Med ønsket om en rigtig god sommer.
Birgitte Jørgensen, Formand.
formand@glstrandbjerggaard.dk
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