Nyhedsbrev december 2018.
Grundejerbudget 2019
Der er udsendt budget for 2019 og dermed opkrævning for 1. kvartal.
Imidlertid skal vi have udskiftet en enhed i vores varmemålere, for at vi kan leve op til bestemmelserne i
persondataforordningen om beskyttelse af personfølsomme data (ja det lyder utroligt, men det er sandt). Vi
har derfor indgået en aftale med Kamstrup, om at de udskifter denne enhed i halvdelen af målerne i 2019 og
i den anden halvdel i 2020. Vi kommer tilbage med mere information om det praktiske i den forbindelse i
løbet af året.
Udskiftningen koster i alt små 1.000 kr. per husstand, og for at betale for denne udskiftning bliver der i hvert
af årene 2019 og 2020 opkrævet 500,- kr., som lægges til det faste varmebidrag. Det er ikke kommet med i
opkrævningen i 1. kvartal, men det vil blive opkrævet fra og med 2. kvartal i år.
Indsamling af juletræer
Vi har end ikke danset om juletræet endnu, før vi i serviceafdelingen har planlagt, hvordan træerne skal
bortskaffes, når julen er forbi. Det sker som tidligere år ved, at vi 2. januar opretter opsamlingspladser, hvor
man kan lægge træerne. Pladserne bliver de samme steder, som vi har til haveaffald, og de bliver markeret
med skilt og kegler.
Husk at vente med at lægge træer ud til pladserne er oprettet og husk, at juletræsfoden skal tages af, inden
træet lægges ud. Vi har aftalt med kommunen, at de afhenter træerne i løbet af uge 2.
Forslag til generalforsamlingen
Hvis der er grundejere, som ønsker at fremsende forslag til behandling på generalforsamlingen 25.marts
2019, så skal forslaget være indleveret senest 31. december i år. Det kan skal ved at aflevere det til et
bestyrelsesmedlem eller at sende en mail til kontoret.
Åbningstider
Kontoret er lukket fra og med fredag 21. december til mandag 2. januar. Vores serviceafdeling lukker fredag
21.december kl. 12.00 og åbner igen mandag 2. januar kl. 7.00. Som altid kan vi i akutte tilfælde kontaktes
på 4817 1414 (kontoret) eller 2463 8928 (vagttelefonen).

Og så er det endnu en gang blevet tid til, at bestyrelsen og medarbejderne ønsker alle

Glædelig Jul og Godt Nytår

