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Fastelavn 2013 

Der er ikke blevet arrangeret en fastelavns 

fest i 2013. 

Da vi med erfaringerne fra sidste år kunne 

se, at når fastelavn og vinterferien (uge 7) 

falder sammen, så er der desværre ikke 

mange tilmeldinger. 

 

Vi opfordrer dog alle medlemmer der har 

lyst til at arrangerer en fastelavns fest i 

2014, til at henvende sig til bestyrelsen. 

Vi står gerne til rådighed med såvel det 

økonomiske som praktiske. 

 

Generalforsamling 

Datoen for årets generalforsamling er 

fastsat til d. 15. april 2013 kl. 19.00 i 

rejsestalden, Hovedgaden i Jægerspris. 

Indkaldelse samt dagsorden, vil blive 

fremsendt senest 14 dage før. 

Husk at alle øvrige dokumenter kun kan 

findes på hjemmesiden under menupunktet 

"Generalforsamling". 

 

Indkommende forslag 

Sidste frist for  indkommende forslag fra 

medlemmerne, der ønskes til afstemning på 

årets generalforsamling er d. 15. feb. 

Alle forslag skal sendes til: 

formand@gf-duemosen.dk 

De vil herefter være tilgængelige for 

medlemmer via hjemmesiden. 

 

Oprydning efter nytår 

Bestyrelsen har fået henvendelser fra 

medlemmer, som har påpeget, at der har 

ligget rigtig meget fyrværkeri affald på 

vores veje og fortove. De så gerne, at man 

holdt fortov/vej stykke ud for egen matrikel 

rent for affald.  

Vi skal hermed lade opfordringen gå videre.  

 

Arbejdsdage i 2013 

Bestyrelsen har fundet 2 datoer til vores 

årlige arbejdsdage. 

Det bliver d. 5. maj og d. 8. september. 

Begge dage fra kl. 10 – 12 med mødested 

på den nye legeplads i øst. 

Nærmere information på hjemmesiden når 

vi kommer tættere på dagen. 

Har du i øvrigt punkter til dagens ”to-do 

liste”, så send gerne en mail til 

bestyrelsen@gf-duemosen.dk 

 

Kontingent indbetalinger 

Efter at betalingsfristen for indbetaling af 

årets kontingent til grundejerforeningen er 

udløbet, mangler vi desværre stadig at 

modtage indbetalinger fra 48 grundejere.  

Der er derfor sendt rykkere ud for i alt 

72.000,- 

Det er dog med glæde, at vi kan se at 66 

medlemmer har tilmeldt sig 

betalingsservice. Det gør det nemmere for 

både medlemmerne og kassereren. 

 

- Venlig hilsen, bestyrelsen 


