Så går 2017 på hæld…
Der blev d. 27. september afholdt generalforsamling i
Trædballe Grundejerforening, hvor den nye bestyrelse
blev valgt. Se bagsiden for bestyrelsens aktuelle
sammensætning.
Grundejerforeningens 80 års jubilæum blev ved denne
lejlighed markeret meget stille, da der ud over
bestyrelsen kun mødte 2 beboere op. Derfor blev
efterårets arrangementer sat i bero, da bestyrelsen er
gået i tænkeboks for at overveje, hvad der så skal til.
Bestyrelsen har de sidste par år fokuseret på at lave de
faste årlige arrangementer for specielt børnefamilierne herude: fastelavn, Sct. Hans fest og
æblepresning.
Grundejerforeningen er frivillig, men vi i bestyrelsen
arbejder for DIG og ønsker at komme i dialog med DIG
– så tag fat i en fra bestyrelsen og kom med dine
ønsker for kommende arrangementer eller tiltag i
foreningen.
Vi mangler 2 suppleanter til bestyrelsen, så har du lyst
til at være med og få indflydelse på foreningens arbejde,
så er du velkommen til at henvende dig til en i
bestyrelsen.

Tak til alle, der allerede har meldt sig ind efter
sommerferien, men vi har brug for flere medlemmer.
Har du endnu ikke meldt dig ind, så er det nu, du kan
gøre det ved at betale 200,- kr.: enten kontant betaling til
kassereren, bankoverførsel eller via mobilepay:

93863317
Når du har betalt, kan du og din familie deltage i
foreningens arrangementer, og derudover har du
adgang til at låne foreningens forskellige redskaber
og vores trailer.
Har du styr på hus og have inden vinteren sætter ind?
Vi har redskaberne, som du kan låne, når du er medlem.
Henvend dig til en i bestyrelsen for at låne fx:
Tagstige, 24 Såmaskine
trin
til græs
Dobbeltstige Pælebor
Havetromle
Pæleskovl

Stor
rensefjeder
Sækkevogn

Talje, 1 ton

Trailer, max.
last 350 kg
Partygrill (2 Rullestillads,
stk.)
max. 5 m
UkrudtsLe
steamer
Stillads
Æblepresser

Bestyrelsen:
Formand:
Mette Jensen, Vestbanevej 93. Tlf. 61691194.
Mail: traedballe@gmail.com

Trædballe Grundejerforening
Af 1937

Kasserer:
Dorthe Svaneby, Vestbanevej 49. Tlf. 51219953.
Bestyrelsesmedlemmer:
Jørn Madsen, Vinkelvej 28. Tlf. 50506577
Karina Andersen, Enggaardsvej 1. Tlf. 30230669.
Bent Svaneby, Vestbanevej 49.
Revisor:
Martin Ibsen, Danasvej 11. Tlf. 40300468.
Revisorsuppleant:
Allan Frederiksen, Vestbanevej 73.
Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Medlemskontingentet er stadig kun kr. 200,- for
sæsonen 2017/2018.
Bankoverførsel:
Danske Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 12454422.
Eller

MOBILEPAY på

93863317

– husk at skrive din adresse!
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