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Sidste omdeling af nyhedsbrev 

Dette nyhedsbrev vil blive det sidste, som 
bliver printet og omdelt til beboerne. 
Fremover vil nyhedsbrevet kun være at 
finde på vores hjemmeside: 
www.gf-duemosen.dk og på infotavlen 
ved fællesarealet. 
Derfor opfordres alle, både lejere og ejere, 
til at tilmelde sig nyhedsbrevet på mail. 
Dermed er du sikker på at få de seneste 
nyhedsbreve og invitationer direkte i din 
mailboks. Du tilmelder dig på vores 
hjemmeside, eller scan koden herunder 
med din mobil. 

 
 

 

Arbejdsdag 

Vi arrangerer igen i år 2 arbejdsdage. 
Den første bliver afholdt søndag d. 3. juni 
kl. 10 – 12 

Pga. manglende opbakning til arbejdsdagen 
de sidste par år, prøver vi nu et nyt 
koncept. 
Det er muligt på hjemmesiden, at følge 
med i hvilke opgaver vi påtænker, der skal 
laves på den kommende arbejdsdag. 
Det vil ligeledes være muligt at komme 
med forslag til, hvad du syntes der trænger 
til en hånd. 
Når tiden for arbejdsdagen nærmer sig, kan 
man på hjemmesiden tilkendegive, om man 
har mulighed for at deltage. 
Ud fra de tilkendegivelser, vil vi så 

sammensætte et program for dagen, 
indkøbe materialer og drikkevarer til det 
arbejdende folk. Er der ikke nok 
tilmeldinger i forhold til arbejdsopgaver, må 
vi desværre prioritere i opgaverne, og hyre 
håndværkere til at udføre det resterende 
arbejde for grundejerforeningens regning. 
 

Indvielse af legepladsen i øst 

Som nævnt i det forrige nyhedsbrev, så 
planlægger vi at holde en lille indvielses 
fest for den nye legeplads. 
Vi vil dog gerne vente til den nye øst sti er 
færdig etableret.  
Entreprenøren som skal etablerer stien, 
bliver kontaktet i løbet af uge 15 for 
udfærdigelse af kontrakt, og først derefter 
ved vi hvornår vi kan forvente stien færdig.  
Så snart vi kender datoen, vil denne blive 
annonceret på vores hjemmeside.  
 

Generalforsamling 2012 

Årets generalforsamling bliver afholdt 
torsdag d. 12. april kl. 19:00 i 
Rejsestalden, Hovedgaden i Jægerspris. 
Alle grundejere har modtaget en 
indkaldelse samt dagsorden. Desværre har 
det også været nødvendigt at sende en 
betalingspåmindelse ud til 33 grundejere.  
Vi opfordrer endnu engang ALLE til at 
tilmelde sit kontingent til betalingsservice. 
Dette gøres via www.gf-duemosen.dk 

- På gensyn. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 


