
NYHEDSBREV APRIL 2015 nr. 01 

GRUNDEJERFORENINGEN RØDKILDEBANKEN 

 HJEMMESIDE: Vores hjemmeside er delvis opdateret og kan nås på 

www.rødkildebanken.dk/ . Opdatering af ”personlige oplysninger” navne – email 

adresser m.m. kan ske ved henvendelse til Poul (ejer af Rødkildebanken 13) på 

email: poulraevdal@hotmail.com  

 

 Grundejerforeningen har i henhold til beslutningen på generalforsamlingen 

købt et nyt festtelt som foreløbigt er placeret hos formanden i nummer 17. Det 

er et virkeligt kvalitetstelt, som vi håber at rigtig mange vil få glæde af. Teltet 

kan endvidere opstilles fleksibelt alt efter behov for størrelse. Vi har besluttet 

at udlån fremover ikke mere er helt gratis, men at man skal betale kr. 300,- pr. 

udlån. Pengene vil indgå som et vedligeholdelsesbeløb i relation til teltet, 

herunder nyanskaffelse indtil andet bliver besluttet. Der vil blive holdt ”rejse-

gilde” i forbindelse med årets første ”grønne dag”. 

 

 GRØNNE OMRÅDER:  

- Årets første ”grønne dag” vil blive afholdt på søndag 26. april 2015 kl. 1000, 

hvor vi mødes på legepladsen. Det forventes af de fælles grønne arealer ved-

ligeholdes successivt af de husstande som fremgår af ansvarsfordelingen på 

hjemmeside. Beboerne koordinerer indbyrdes. Generelt ser områderne ”for-

nuftige” ud. Bemærk at der i forbindelse med årets første ”grønne dag” plan-

lægges på, at vi skal have vores nyindkøbte partytelt sat op efterfuldt med et 

lille grilarrangement som markering af ”rejsegildet”. 

 

 SOMMERFEST: Årets sommerfest planlægges at blive afholdt i august må-

ned. Heidi har igen i år tilbudt at stå for arrangementet, hvilket vi med sindsro 

ser frem til.  

Grundet aflysningen sidste år er det besluttet, at vi vender tilbage til et arran-

gement hvor deltagerne selv står for at medbringe mad – og drikkevarer m.m. 

endvidere at arrangementet gennemføres for dem som nu engang tilmelder 

sig – der er således i år intet krav om af f.eks. mindst 40 % af hustandene skal 

deltage for at arrangemnetet kan gennemføres. 

 

 KONTIGENT: Skal indbetales på konto nr. 8117 – 3383150, senest 31. maj 

2014. Hvis man er i tvivl om man allerede har indbebetalt kontigent for året, 

kan man rette henvendelse til formanden. Kontigentet er fortsat fastsat til kr. 

500,-. 

 

 Færdsel/trafik: Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at da der ikke er optegnet 

”hajtænder/optrukne liner m.m.” på vejene, betyder dette at der er almindelig højre-
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vigepligt i området! – hvilket der skal tages hensyn til. Endvidere at området er at 

betragte som en ”stillevej” jf. vedtægterne samt lokalplanen for området. 

 

 Nabohjælp: Bestyrelsen skal opfordre at bruge vedhæftede ”sti” til en App omfat-

tende nabohjælp. App’en og tilmeldingen er gratis. Der kan læses mere her: 

http://www.nabohjælp.dk.  

 

 Diverse: Forhold/emner/spørgsmål m.m. der skal tages op i bestyrelsen, kan ske 

på E-mail jvn.vsn@gmail.com alternativ på telefon 24 78 80 01 

 

 

Bedste forårshilsner fra bestyrelsen 
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