Ny sæson…
Der blev afholdt generalforsamling i Trædballe
Grundejerforening d. 1. september med indlæg om den
kommende bydel syd for Trædballe, Ny Rosborg. Oplægget kan
fås ved henv. til Mette, på hjemmesiden eller www.nyrosborg.dk.
Formanden aflagde beretning, og kassererens regnskab blev
godkendt. Den nye bestyrelse blev valgt – se bagsiden af dette
nyhedsbrev. Kontingentet blev ikke ændret og er stadig 200 kr.
Pga. henvendelse fra berørte borgere på Rubjergvej, Raakjærsvej
og Vestkæret blev der d. 22. september afholdt møde bag
Firmasport med Teknik & Miljø om den pågående jordpåfyldning
vest for Trædballe. Hvis du oplever gener på din grund pga.
jordpåfyldningen, ret da henvendelse til Teknik & Miljø eller
Mette.
Ved du, at en grundejerforening har klageret over for
lokalplanforslag inden for grundejerforeningens
interesseområde, forudsat
1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love,
som dokumenterer dens formål, og
2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst
100 medlemmer.
Derfor: Vi har brug for dig! Støt op om Trædballe
Grundejerforening, så vi får passende styrke til at kunne
gøre indsigelse mod evt. kommunale tiltag i vort område.
Kontingentet er fortsat kun 200 kr. for et år - sæsonen 2016/2017,
vi står stærkere som grundejerforening, og du kan låne
redskaber og trailer og deltage i arrangementer.

Du kan betale kontingentet på 3 måder:
1: kontant betaling til kasserer Allan
2: netbank: reg.nr. 1551 og kontonr. 12454422
3: MOBILEPAY på 93 86 33 17, husk at skrive din adresse
Den nye bestyrelse har netop afholdt bestyrelsesmøde. Der bliver
arbejdet på forskellige arrangementer i den kommende sæson, ud
over at vi lige nu er involveret i sagen om Ny Rosborg bydelen,
ligesom vi er aktive vedr. problemer med oversvømmelser,
omfartsvejen, kolonihave-udvidelsen på Firmasportens baner,
projekter omkring naturgenopretning og mødesteder m.m.
Vi afholder halloween-græskar-udskæring på legepladsen
søndag d. 30. oktober. Sæt X i kalenderen, mød op med dine
børn/børnebørn og græskar, så har vi kaffe/the på kanden.
Skal du have sat nyt hegn op? Vi har pæleboret!
Skal du have anlagt græsplæne? Vi har græstromlen!
Er afløbsrøret stoppet til? Vi har rensefjederen!
Vi har følgende ting til udlån til medlemmer. Man skal blot rette
henvendelse til en i bestyrelsen.
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Vi vil i bestyrelsen gerne i dialog med DIG for at skabe
fællesskab, liv i foreningen og nye tiltag her i Trædballe.
Ring/skriv til os eller kig forbi, hvis du har noget på hjerte.

Bestyrelsen:
Formand: Mette Jensen, Vestbanevej 93
Tlf. 61691194. Mail: traedballe@gmail.com
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Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Se www.traedballe.dk eller følg os på facebook.
Medlemskontingentet er kun 200 kr. for sæsonen 2016/2017.
Bankoverførsel: reg.nr. 1551, kontonr. 12 454 422
ELLER
MOBILEPAY på 93 86 33 17
husk at skrive din adresse
Vidste du, at det er en fordel at være medlem ved hussalg?

NYHEDSBREV
NR. 4
OKTOBER 2016

