Livet i Meulenborg Park
meulenborg.dk

Nyhedsbrev nr.

28-02-2014
Indkaldelse til Generalforsamling d. 26. marts 2014 i Festlokalet.

Generalforsamling

Start kl. 19:30, dørene åbnes kl. 19.00
Dagsorden:
1.
Velkomst
2.

Evt. valg af dirigent.

3.

Beretning 2013

4.
		

Fremlæggelse af regnskab
Opdatering til dags dato.

5.
		
		

Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet skal lægges i postkassen
til nr. 9, 3, 12 eller 38 senest 16. marts 2014.

		
		
		
		

Skulle der være grupper eller enkeltpersoner der har
ønsker om og lyst til, at igangsætte fælles arrangementer
er det ikke nødvendigt at afvente generalforsamlingen.
Kom med ønskerne.

6.
		

Valg af BBR.
Der skal minimum være 3 medlemmer, men det ville være
godt hvis flere interesserede melder sig.

7.

Eventuelt

Af hensyn til indkøb af øl / vand samt kaffebrygning, vil vi gerne kende antallet af deltagere.
Derfor udfyld venligst nedenstående og læg den i postkasse nr.3,9,12 eller 38 hvis du/i deltager.
Fuldmagter medbringes til generalforsamlingen.

Deltager fra lejlighed nr. ____ med _________ person(er).
Fuldmagt.
Jeg giver hermed fuldmagt til: _______________________ i nr. _______
Til på generalforsamlingen d. 26 marts 2014 at stemme på min vegne ved evt.
forslag og til valg af beboerrepæsentanter.

___________________________
Underskrift				

______
Nr.

Antal

Deltager / Fuldmagt

76

Der har efter det påståede overfald i Meulenborg Skoven været
ønsker om åbning af sti til Hyldebakken for at få en anden vej til
Snekkersten Skolen end smutvejen gennem skoven.
Vi har talt med de nærmeste beboere på Hyldebakken og de
er bestemt ikke interesserede i at få åbnet for gennemgang/
cykelkørsel. Vejen er deres forhave og det vil kræve en ekspropriation at få lov til at benytte den. De henviser bl.a. til at
strækningen via Nørrevej, kun er på godt 200m længere.
Se også tidligere omdelte skriv. Mød op så vi kan finde ud af om
der er opbakning til at gå videre med sagen, finde ud af hvem
der gør det og hvordan.
Vh
/BBR

Sti til Hyldebakken

