
www.gpj-hornslet.dk 

 

 

 

 
 

  
 

GODT  NYTÅR  

 
                         Hornslet den 18. januar 2017  

 
TAK for samarbejdet med alle i år 2016 og velkommen til nye beboere i vores område.  

 

Hermed lidt orientering om hvad bestyrelsen har arbejdet med i året 2016.   

 

Vi har i 2016 afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi hver gang har talt om foreningens økonomi, havemand, fællesområder 

og andet der opstår mellem møderne. Der blev i år afholdt fastelavn for alle, store som små, og igen i år også med tønde 

til de voksne, dette gentages i år. Vi havde generalforsamling i marts og grøn dag blev ikke holdt i år.       

 

Vores grønne arealer bliver ordnet af et professionelt firma, Jan Aude og der har været en god dialog såfremt der har 

været noget vi synes skulle ændres eller ordnes. Vi er i gang med at se på vores træer i området, nogle fældes og andre 

beskæres, og der plantes også nye. Det sker i samarbejde med Jan Aude. Han har været i gang med renovering af 

hovedstien mellem Eskerodvej og Rodskovvej.    

  

Vi har været i dialog med kommunen omkring den manglende græsslåning på vores boldbane ved legepladsen. De har 

været af den opfattelse at det var grønt område, men vil se om ikke der kan blive slået græs noget oftere……  

Legepladsen har det stadig ikke godt, men den vedligeholdes løbende efter behov.    

 

Dette års generalforsamling afholdes i marts 2017, dato udmeldes senere.  

  

Fastelavn er søndag den 26. februar 2017 (uge 8)  kom og vær med til et par hyggelige timer  

 
HJEMMESIDEN fungerer, se;  www.gpj-hornslet.dk   der kan ses meget på den så prøv at smutte forbi…. 

  

Er du ny beboer i vores område og har du ikke vores vedtægter, kan du få disse ved at henvende dig til Majbrit Veng, 

Hændelshøj 1, tlf. 26 28 40 05, der som sekretær har disse liggende. De kan også ses på hjemmesiden. 

 

HUSK at forslag til vedtagelse på generalforsamlingen i marts 2017, skal være bestyrelsen i hænde senest  

den 1. februar 2017 og kan afleveres til en af nedennævnte  

 
Formand  Kasserer Sekretær   

Tim S. Nielsen  Lars Pagter  Majbrit M. Veng Søren Holmgaard  Tina Franck  

Skjoldballen 20 Langager 9 Hændelshøj 1 Hændelshøj 13 Skjoldballen 18 

86 99 69 64 26 51 80 62 26 28 40 05 28 96 87 41 20 70 78 54  

Kontaktperson for 

Kringelvej  

Kontaktperson for 

Hændelshøj 

Kontaktperson for 

Langager 

Kontaktperson for 

Skjoldballen  

Kontaktperson for 

Trøstmosen 

 

Vi vil gerne opfordre til fremmøde på vores generalforsamling, da vi mener, at det vil være rart at se de beboere som vi 

er bestyrelse for.  

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Præstegårdens Jorder ønsker hermed alle et godt år 2017 

https://pixabay.com/da/jubil%C3%A6um-balloner-flaske-spand-157248/
http://www.gpj-hornslet.dk/

