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GRUNDEJERFORENINGEN RØDKILDEBANKEN 

 HJEMMESIDE: Vores hjemmeside vil blive opdateret i løbet af denne måned og 

kan nås på www.rødkildebanken.dk/ . Opdatering af ”personlige oplysninger” nav-

ne – email adresser m.m. kan ske ved henvendelse til Poul (ejer af Rødkildebanken 

13) på email: poulraevdal@hotmail.com  

 Som nævnt i NYHEDSBREVET i april har Grundejerforeningen købt et nyt 

festtelt som foreløbigt er placeret hos formanden i nummer 17. Vi håber at rig-

tig mange vil bruge teltet. Teltet kan opstilles fleksibelt alt efter behov for 

størrelse. Udlån vil ikke mere være helt gratis, man skal betale kr. 300,- pr. ud-

lån. Pengene indgå som et vedligeholdelsesbeløb i relation til teltet, herunder 

nyanskaffelse indtil andet bliver besluttet. Teltet vil for første gang blive opsat 

i dagene 19, 20, 21. juni i forbindelse med at Thomas (Rødkildebanken 4) hol-

der et privat arrangement 20. juni 2015.  

 GRØNNE OMRÅDER:  

- Årets ”anden” ”grønne dag” var planlagt til afholdelse på søndag 21. juni 

2015. Da der ikke er umiddeltbare behov for en koordineret fællesindsats er 

den hermed aflyst. Det skal dog opfordres til, at de ansvarlige husstande for 

diverse grønne områder selv vedligeholder disse på dagen, da der er haveaf-

falds afhentning i efterfølgende uge. 

 SOMMERFEST: Årets sommerfest afholdes 22. august 2015. Super koordina-

toren Heidi (rødkildebanken 24) står igen for arrangementet, og der vil blive 

sendt indbydelser ud senere.  

 KONTIGENT: Skulle have været indbetalt på konto nr. 8117 – 3383150 senest 

31. maj 2015. Der er fortsat en del husstander, der mangler at foretage beta-

ling. 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. Ny frist for betaling er 31. juli 2015 – betaling senere end denne dato på-

lægges et gebyr på 200,- jf. grundejerforeningens vedtægter. 

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

optegnet ”hajtænder/optrukne liner m.m.” på vejene betyder dette, at der er 

almindelig højrevigepligt i området! – hvilket der skal tages hensyn til. Endvi-

dere at området er at betragte som en ”stillevej” jf. vedtægterne samt lokal-

planen for området. 

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

omfattende 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 sommerhilsner fra bestyrelsen 
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