Nyhedsbrev Elev Bakker maj 2017
Generalforsamlingen 16. Marts
Generalforsamlingen vedtog endnu en gang uændret kontingent, 900 kr for året 2017. Der var
genvalg til formanden (for absolut sidste gang), og til Erik Engmark og Erik Hansen. Nyvalg til
bestyrelsen af Carsten Pedersen og til suppleanter Lasse Skovgaard og Nis Gundesen. Bestyrelsen
har konstitueret sig som følger:
• Hans Schiøtt, Stokbrovej 3
• Per Gammelgaard, Stokbr. 75
• Carsten Pedersen, Stokbr. 67
• Jacob Germundsen, Stokb. 10
• Erik Engmark, Stokbrovej 130
• Else Andreassen, Stokbrovej 82
• Erik Hansen, Stokbrovej 54
Suppleanterne er:
• Lasse Skovgaard, Stokbr. 11
• Nis Gundesen Elev Tvævej 2

formand
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sociale anl.

8623 1715
6169 6402

hs@elevbakker.dk
pg@elevbakker.dk
cp@elevbakker.dk
6131 0303 jg@elevbakker.dk
2175 0196 ee@elevbakker.dk
2513 5087 ea@elevbakker.dk
8623 1873 eh@elevbakker.dk

Medlemmerne er som altid velkomne til at henvende sig til de direkte ansvarlige med spørgsmål
eller forslag til bestyrelsen. Specielt vil vejmanden gerne høre om tilstoppede vejbrønde og løse
kantsten.
Referat fra Generalforsamlingen er på vor hjemmeside www.elevbakker.dk . Her ligger også alle
andre vigtige dokumenter om foreningen.
Nyheder fra generalforsamlingen
• Det lave hegn omkring legepladsen vil snarest blive renoveret af Lars Jensen og Leif
Jørgensen
• Den store gynge og en af babygyngerne bliver fornyet/renoveret.
• Ivan Rasmussen bliver ny gartner for foreningen
Hunde
Grundejerforeningen Engelstoft mener, at visse beboere på Stokbrovej ’glemmer’ at fjerne hundens
efterladenskaber, når de lufter vovsen på Engelstoft. Det sker også hos os. Nogle putter lorten i
plasticpose, og smider derefter posen i nærmeste hæk!
Hunde skal føres i snor, også på legepladsen! Vis hensyn!
Fortovene
Det henstilles endnu en gang til at man i egen og naboernes interesse holder fortovet i pæn stand.
Muligheden for at få ral via Arne Therkildsen eksisterer stadigvæk.
Hjertestarter
For omkring 2 år siden har Trygfonden opsat en Hjertestarter på muren i Elev Skoles
hovedbygning. Ved siden af Hjertestarteren er der opsat en letlæselig og letforståelig vejledning i
brug af hjertestarteren.
Hjertestarteren er til brug for alle. Så gør dig selv en tjeneste. Gå forbi starteren og læs vejledningen
grundigt. Så er du klar, hvis du pludselig skulle få brug for starteren.

Venlig sommerhilsen
Bestyrelsen

