Grundejerforeningen vej 15, Vig Lyng.
Maj 2015.
Nyhedsbrev Forår/sommer 2015.
Vi udsender hermed 2 nyhedsbrev i Grundejerforningen vej 15, Vig lyng. Bestyrelsen har brugt
vinteren/foråret til at få styr på adresselister med de indput vi har fået – Tak for hjælpen. Vi er ved a
t få et overblik på hvilke sammenslutninger vi er en del af og hvilke møder der bliver afholdt, som
kræver vores deltagelse. Vi har afholdt et bestyrelses møde og bruger flittigt mail korrespondance
med Jer.
Der er udsendt Landliggeren forår 2015, hvor rigtig meget information fra vores område står
beskrevet. Har man brug for at finde mere har Odsherred hjemmesiden meget info om enkelte sager
. Eksempelvis Kloakering, mobil dækning, tangrensning m.m.
Hermed nyttige Lings:
• www.landliggeren.dk
• SMS-service på www.odsherredforsygning.dk/sms/
• www.odsherred.dk/nyhedsbrev
• www.visitodsherred.dk
Omkring beskæring af træer og klare markering af husnumre, er det måske i sommerperioden at
man får tjekket om indkørslerne er farbare for renovations-bilerne og udryknings køretøjer, således
at de nemt kan komme frem. Flere matrikler har allerede fået beskåret træer. Det grundejerne selv
der har ansvaret for dette arbejde. Ligeledes er det vores alles ansvar at få fyldt grus fra de omdelte
grus bunker i hullerne på vejene. Det er grundejerneforeningen der indkøber grus til bunkerne som
ligger ved de 4 veje.
Vi udsender hermed adresse listen som den ser ud nu. Det vil helt klart lette vores arbejde i
bestyrelsen at vi har mail lister på så mange som muligt. Vi håber at vi i løbet af sommeren kan
indhente de manglende data.
Medlemskontingent: ved gennemgang af vores regnskab kan vi se at der flere matrikler som ikke
har fået indbetalt kontingent for året 2014. Vi vil hermed gerne opfordre alle til at få dette bragt i
orden. Konto nr. 9570 11540163. Kontingent kr. 300,00. Vi fik etableret ny konto meget sent i 2014
og vil derfor trække kontingentet for 2015 til senere på året. Kontingent går bl.a. til vedligeholdelse
af de 4 veje (Pilevænget, Kukkerengen, Vej 15 og Fuglevænget), generalforsamling og andre
forhold som kan opstå akut. Grundejerforeningen varetager foreningen overordnet forhold i
Odsherred kommune.
Generalforsamling i vores grundejeforening afholdes søndag d. 6 september på Lyngens Cafe kl.
10.00. Sæt X i Jeres kalender. Indkaldelse udsendes i løbet af sommeren.
God Sommer til alle
Bestyrelsen

Formand: Mai Smedegaard, mail Mai.smeden@hotmail.com mobil 20220713 (vej 15 nr. 20)
Kasserer: Jan Grenov, mail jan@grenov.dk mobil 21355264 (Fuglevænget 6)
www.vej15.dk CVR 36102330 konto.nr. 9570-11540163

