Grundejerforeningen Arnakkegård

Nyhedsbrev december 2018
Legeplads
Efter sikkerhedstilsyn, reparation af legeredskaber, herunder renovering af rutsjebanen, er
vores legeplads nu klar og indbydende til leg og hygge igen. Hvad angår legehuset, har
bestyrelsen nogle følere ude omkring prisniveauet, hvis et nyt legehus skal anskaffes. Her
tages naturligvis hensyn til gældende sikkerhedskrav og regler for offentlige legepladser.
Vintervedligeholdelse.
Nu falder temperaturen og sandsynligheden for is og sne er stor. Bemærk at den enkelte
grundejer selv er forpligtet til at holde eget fortov fri for is og sne.
Hjertestarterkursus
Bestyrelsen har - som annonceret i forrige nyhedsbrev-undersøgt muligheden for et
hjertestarterkursus. Denne undersøgelse gav svar på flere spørgsmål. Prisen for et kursus
i førstehjælp og betjening af hjertestarter koster ca. 300 kr. pr. person.
Tanken var, at vi i grundejerforeningen fik uddannet såkaldte Hjerteløbere, som kunne
tilkaldes ved hjælp af en hjerteløber- app. Men man kan dog kun pt. blive tilkaldt, hvis man
befinder sig i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Region Sjælland er pt. ved at hverve
medlemmer til et korps bestående af frivillige med et dokumenteret førstehjælpsbevis. Her er
det meningen, at en vagtcentral skal stå for udkald til et hjertestop.
Bestyrelsen konkluderer, at det vil være økonomisk tungt for grundejerforeningen at sende
dem, som måtte ønske det, på kursus. Og den ikke eksisterende mulighed for hjerteløber-app i
vores område gør, at opgaven bliver for besværlig at administrere.
Hjertestarteren på Langholm 15 er tilgængelig for alle.
Udbedring af asfaltbelægning og fliser
Kommunen har nu foretaget reparationer alle de steder, hvor de har vurderet, at det var
tiltrængt.
Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer
Kunne du tænke dig at være en del af bestyrelsen og være med til at tage ansvar for vores
dejlige område, så kontakt en af de nuværende medlemmer. Kontaktinformation på bagsiden.
Vil DU stadig modtage vores nyhedsbrev
Dette nyhedsbrev er et af de sidste som udskrives og omdeles. Det er vores mål at digitalisere
kommunikationen i grundejerforeningen. Vi vil gerne kunne sende nyhedsbreve,
opkrævninger m.m. direkte til jeres mailboks.
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Vi har desværre kun modtaget en tredjedel af medlemmernes e-mailadresser.
Derfor: Hvis du/I endnu ikke har oplyst e-mailadresse, så send venligst en e-mail til
nedenstående adresse med forkortelse af vejnavnet efterfulgt af husnummer, fx L16
(=Langholm 16)
E-mailadresse: steen@roennengart.dk
Søg information på vores hjemmeside
Brug meget gerne Grundejerforeningens hjemmeside – tag et kig på:
www.arnakke.dk og Facebook (www.facebook.com/arnakke)
Generalforsamling 2019
Afholdes i Vipperødhallens Cafeteria, onsdag d. 3. april 2019 kl. 19.30.
Bemærk, at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 1. marts 2019.
Der vil senere blive udsendt indkaldelse jf. foreningens vedtægter.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Formand:
Mads Thisted, L 15, mt@thistedhuse.dk Tlf. 2774 4200
Næstformand: Mads Lindelof, A 35, mads.lindelof129@gmail.com Tlf. 2033 4232
Kasserer:
Steen Rønnengart, A 27, steen@roennengart.dk Tlf. 5911 0116
Medlem:
Marianne Dyhr Pedersen, A 44, mdyhr@post1.dansknet.dk Tlf. 2929 5713
Medlem:
Dorte Leth Petersen A 60, dlp@life4you.dk Tlf. 2237 1102
Suppleanter:

Birgit Vilstrup Olsen, A41, birgit.viltrup.olsen@gmail.com
Sabino M. Savino, L16, sabinosavino@me.com Tlf. 2566 9169
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