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Kære	  grundejere	  
På	  generalforsamlingen	  tirsdag	  den	  24.	  februar,	  blev	  kontingentet	  for	  2015	  fastsat	  og	  bedes	  indbetalt	  senest	  1.	  
april.	  For	  at	  mindske	  det	  administrative	  arbejde	  ifm.	  kontingentopkrævningen,	  har	  grundejerforeningen	  indført	  
nedenstående	  procedure:	  	  

1.	  Kontingentet	  vedtages	  på	  generalforsamlingen	  i	  februar	  måned.	  

2.	  Kontingentopkrævning/betalingspåmindelse	  udsendes	  via	  email	  og	  brev	  per	  1.	  marts.	  

3.	  Betalingsfristen	  er	  1.	  april.	  

4.	  Betalinger	  efter	  1.	  april	  pålægges	  et	  administrationsgebyr	  på	  100	  kr.	  
	  	  

KONTINGENTSATSER:	  
Kontingentet	  for	  2015	  er	  på	  generalforsamlingen	  vedtaget	  til	  følgende	  satser:	  

Tinglyste	  medlemmer	  på	  privat	  vej:	  kr.	  850,-‐	  kr.	  
-‐	  Heraf	  udgør	  kr.	  750,00	  -‐	  til	  Vej/Kloak/Sne	  og	  kr.	  100,00	  -‐	  til	  selve	  medlemsskabet	  af	  grundejerforeningen.	  

Frivillige	  medlemmer	  på	  offentlig	  vej:	  Kr.	  100,00-‐	  
Frivillige	  medlemmer	  betaler	  kun	  for	  medlemsskab	  af	  grundejerforeningen.	  

	  

HVORDAN	  KAN	  JEG	  BETALE	  MIT	  KONTINGENT?	  
Det	  er	  muligt	  at	  betale	  kontingent	  på	  følgende	  måder:	  

• Betaling	  i	  bank	  eller	  på	  posthus	  (husk	  venligst	  at	  anføre	  navn	  og	  adresse	  ved	  bankoverførsel	  til	  
registreringsnummer:	  3627	  og	  kontonummer:	  0006688373)	  
	  

• Indbetaling	  via	  netbank	  (husk	  venligst	  at	  anføre	  navn	  og	  adresse	  ved	  bankoverførsel	  til	  
registreringsnummer:	  3627	  og	  kontonummer:	  0006688373)	  
	  

• Kontantbetaling	  (den	  25.	  marts	  kl.	  18-‐20	  er	  det	  muligt	  at	  komme	  forbi	  kassereren	  på	  Nattergalevej	  15	  og	  
lave	  en	  kontant	  afregning)	  

SPØRGSMÅL	  TIL	  KONTINGENT	  OG	  BETALING?	  
Du	  kan	  finde	  mere	  information	  omkring	  kontingentbetaling	  og	  har	  du	  spørgsmål	  vedrørende	  kontingent	  kan	  du	  
henvende	  dig	  til	  kasserer	  Tove	  Thomassen	  på	  tlf.	  86	  78	  61	  11	  eller	  via	  email	  aarhusseashop@mail.dk.	  	  	  
	  	  

OPFØLGNING	  PÅ	  GENERALFORSAMLINGEN:	  
Den	  11.	  marts	  er	  der	  konstituerende	  bestyrelsesmøde,	  og	  herefter	  udsendes	  referatet	  fra	  årets	  
generalforsamling.	  Husk	  at	  du	  altid	  kan	  finde	  information	  omkring	  eksempelvis	  vejrenovering	  på	  vores	  
hjemmeside. 
 
På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen 
	  

 
Thomas Mikkelsen 
Formand, Grundejerforeningen Fuglebakken 

 



 

 
 

SENESTE NYT – fra grundejerforeningens hjemmeside 
 

 

 

 

 

 

 
KLOAKRENOVERING 
Aarhus Vand renoverer for tiden 
flere kloaker i området.  

De fleste steder klares det uden 
opgravning, ved at renovere de 
gamle kloakrør med en ”strømpe”, 
som kan forstærke de gamle rør. 

Alle berørte grundejere har 
modtaget et informationsbrev fra 
Aarhus Vand og ellers kan du finde 
det på grundejerforeningens 
hjemmeside. 

 

 
KÅRING AF ÅRETS PIP  
På generalforsamlingen blev Årets Pip 
uddelt for andet år i træk.  
 
Blandt de tre nominerede forslag blev 
det i år Det frivillige festudvalg, der løb 
med prisen som Årets Pip.  
 
Det frivillige festudvalg står for 
planlægningen af Fredagskom- 
sammen, som er grundejerforeningens 
årlige sommerfest. 
 
Stort tillykke til Mariann, Mette, Lene 
og Anne, der fik overrakt diplom, vin 
og blomster af formanden for 
grundejerforeningen. 
 
 
 

 
VEJRENOVERING 
Projektet med at renover kvarterets 
veje går i år ind i næste fase. Snart 
er de store grave-arbejder i 
kvarteret afsluttet, og herefter kan 
vi påbegynde, at få lagt nyt asfalt 
på de udvalgte veje. 
 
Det kræver dog fortsat, at 
grundejerne på de respektive 
vejstrækninger får renoveret deres 
kantsten. Uden en ordentlig 
kantsten kan der ikke ligges nyt 
asfalt og grundejerforeningen vil i 
yderste konsekvens bede 
kommunen om at indkalde til et 
vejsyn, såfremt der er enkelte 
vejstykker, hvor grundejernes 
kantstene er i for dårlig stand og 
ikke bliver renoveret.  
 
Se mere om de udvalgte 
vejstrækninger for vejrenoveringer 
på vores hjemmeside. 
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