	
  
Nyhedsbrev marts 2014

KONTINGENT 2014
På generalforsamlingen blev kontingentet vedtaget og bedes indbetalt inden den 1. april
2014.
Det er nu tid til at betale kontingent ifølge nedenstående kontingentsatser, som blev vedtaget på
generalforsamlingen:
Kontingent for grundejere til privatvej:
- udgør 100 kr. til medlemsskab af foreningen
- udgør 750 kr. til vej/kloak/sne
I alt: 850 kr.

Kontingent for grundejere til offentlig vej:
- udgør 100 kr. til medlemsskab af foreningen
I alt: 100 kr.

NY KONTINGENTPROCEDURE:
For at minimere arbejdsmængden hos
kassereren gælder følgende
procedure:
1. Kontingentet vedtages på
generalforsamlingen i februar måned.
2. Kontingentopkrævning udsendes
via email og brev pr. 1. marts.
3. Betalingsfristen er 1. april 2014 herefter pålægges et administrationsgebyr på 100 kr.

Beløbet indbetales på foreningens konto hos Danske Bank:
Registreringsnummer: 3627
Kontonummer: 0006688373
Du bedes mærke din indbetaling med din adresse
Bemærk venligst at betalingsfristen er 31.03.2014
Efter denne dato tillægges der et rykkergebyr på 100,- kr.
Du kan finde mere information omkring kontingentbetaling på vores hjemmeside og har du
spørgsmål vedrørende kontingent kan du altid henvende dig til kasserer Tove Thomassen på
tlf. 86 78 61 11 eller via email aarhusseashop@mail.dk
På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen
Thomas Mikkelsen
Formand, Grundejerforeningen Fuglebakken

SENESTE NYT – fra grundejerforeningens hjemmeside

VINDER AF ÅRETS PIP

INDBRUD I KVARTERET

NABOSTØJ

Blandt de fem fine nomineringer til

Der er desværre igen meldinger om en

- en guide til godt naboskab

Årets Pip, blev det Trailer-klubben, der

del indbrud og indbrudsforsøg rundt

Hvor meget må din nabo støje i haven?

løb med prisen.

om i kvarteret.

Kan du med loven i hånden bede din
nabo om at stoppe motorsaven tidligt

Ejvind Post er sammen med Karen

Grundejerforeningen opfordrer derfor til

om morgenen eller skrue ned for

Riggelsen primus motor for Trailer-

at tale med naboerne om at holde lidt

musikken ved havefesten om natten?

klubben, der består af en række

ekstra godt øje med hinandens boliger

grundejere, som deler en trailer.

og evt. tilmelde sig Nabohjælp, som

På vores hjemmeside kan du finde en

man kan læse mere om på vores

pjece med gode råd og anbefalinger til

hjemmeside.

et godt naboskab – få evt. en nabo til at

Prisen blev uddelt i forbindelse med

printe den til dig.

generalforsamlingen i Festsalen på
Møllevangsskolen.

ARRANGEMENTER – sæt kryds i kalenderen

FASTELAVNSFESTEN EN SUCCES

VIL DU VÆRE MED?

Traditionen tro var fastelavnsfesten igen i år på den grønne

Grundejerforeningen afvikler 4 faster arrangementer om året:

plads og der var som altid stor opbakning og deltagelse af

Generalforsamling, fastelavnsfest, sommerfest og julehygge.

mange børn og voksne.
Vi vil altid gerne have hjælp til disse aktiviteter, så har du lyst
Næste arrangement er sommerfesten og hvis du/I har lyst til
at hjælpe med til at arrangere fastelavnsfesten, hører vi

til at give en hånd med eller har du forslag til andre
arrangementer og aktiviteter, hører vi gerne fra dig.

gerne fra dig/jer.
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Nattergalevej 22
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