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Kære Grundejer 
 

Målet for Grundrejerforeningen Fuglebakken er at varetage grundejernes interesser. Fundamentet 
for foreningens arbejde er vedtægterne. Med udgangspunkt i disse gennemfører vi en række 
opgaver, der har til formål at gøre vort kvarter til et godt sted at bo både nu og i fremtiden. 
 

Bl. a. arbejder vi med 
- vedligeholdelse af veje og kloakker samt snerydning 
- gennemførelse arrangementer for børn og voksne 
- styring af økonomien, så vi har midler at gøre med 
- dialog med kommunen om gode løsninger for kvarteret 
- forskellige eksterne udvalg, der arbejder for grundejernes interesser 
- kommunikation, der kan sikre en god information til og dialog blandt grundejerne 
 

Denne medlemsmappe er udtryk for et ønske om at styrke informationen og kommunikationen 
blandt grundejerne. Målet er at give grundejerne nogle nøgleinformationer om eksempelvis 
kvarterets historie, opgaver som løses af grundejerforeningen, tinglysninger, vedtægter m.v. 
 

Medlemsmappens indhold er første gang udarbejdet af grundejerforeningens bestyrelse i efteråret 
2001. Realkredit Danmark har støttet udgivelsen gennem donation af mapperne. 
 
Bestyrelsen betragter medlemsmappen som et vigtigt redskab til at sikre en god information til både 
”gamle” og nye medlemmer. Det er derfor vores tanke, at medlemsmappen skal følge ejendommen 
ved ejerskifte og derved også blive en første orientering til nye beboere om grundejerforeningen.  
 

Medlemsmappen bygges op i forhold til det behov, der er for informationer. Indholdet i 
medlemsmappen er derfor dynamisk, og det udbygges og justeres løbende ved udsendelse af 
løsblade, der forsynes med dato og sidenummer.  
 

Det er op til den enkelte grundejer selv at indsætte papirerne og sørge for, at en ny ejer får mappen 
overdraget. 
 

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem. Foreningens postadresse 
er den til enhver tid værende formands.  Du kan finde navne og adresser her i mappen - se afsnit 2 
side 1 eller på foreningens hjemmeside  www.fuglebakkenaarhus.dk hvor du også kan søge mere 
information.  
 

God fornøjelse med mappen 
 
 
 
 
 

John Hermansen 
Formand 

 


