
Nyt fra bestyrelsen november 2019 

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Svendebjerg  

Den nye bestyrelse i grundejerforeningen har nu haft sit første møde – læs gerne referatet på 

www.svendebjerg.dk, hvor I fremover vil kunne finde referater fra alle bestyrelsesmøder. Her et par 

opfordringer, invitationer og vigtige datoer. 

Det har vist sig, at der er mange fejl og mangler i det nuværende kartotek over medlemmernes e-

mailadresser, og vi lægger stor vægt på at kunne komme i kontakt med alle medlemmer af 

grundejerforeningen – derfor vil vi bede alle uden undtagelser om at sende e-mailadresserne til alle ejerne 

af jeres parceller snarest muligt til grundejerforeningens sekretær Rosa på mail@svendebjerg.dk. Hvis man 

ingen mulighed har for at benytte internet/e-mail, tilbyder bestyrelsen at man fremover kan få udleveret 

referaterne i papirform ved at kontakte sekretæren på 51 91 91 92.  

Foreningen har indtil videre både haft en facebookside og en facebookgruppe. Vi lukker nu siden, men 

beholder gruppen. Derfor vil vi opfordre alle til at melde sig ind i facebookgruppen ved navn Svendebjerg 

Grundejerforening.  

Bestyrelsen elsker jul!  

Derfor tager vi i år hul på hele tre nye juletiltag, som forhåbentligt kan blive hyggelige traditioner. Lørdag d. 

7. december kl. 14-16 inviteres alle børn og voksne medlemmer af grundejerforeningen der er flyttet ind i 

løbet af 2019, til glögg og æbleskiver hos formanden, Helene, på Svendebjergvej 40A. Her kan I møde 

bestyrelsen og ikke mindst hinanden. Send gerne en SMS til Helene på 28141209, hvis I regner med at 

komme.  

Hver søndag i advent vil vi gemme en lille nisse et sted i grundejerforeningen og lægge et hint om dens 

placering på facebookgruppen. Sammen med nissen gemmer der sig en lille, sød præmie.  

Endelig vil bestyrelsen d. 20. december kåre grundejerforeningens smukkest juleudsmykkede hus. Vinderen 

får en flot gavekurv, som overrækkes personligt, ligesom vinderen offentliggøres på facebookgruppen. Det 

er ikke nødvendigvis huset med flest lyskæder, der vinder (vi skal jo også tænke lidt på klimaet, ik?!), men vi 

lægger stor vægt på hygge og kreativitet.    

Vigtige datoer i 2020 – sæt X i kalenderen. Mere info følger. 

• Fastelavn afholdes lørdag d. 22. februar 2020 om dagen i Gymnastiksal 1 på Dansborgskolen.  

• Generalforsamling afholdes mandag d. 20. april 2020 kl. 19.00 i Bibliotekscafeen.  

• Sommerfest afholdes lørdag d. 5. september 2020. Forvent sjove aktiviteter for børn og voksne om 

eftermiddagen efterfulgt af fællesspisning om aftenen.  

Bedste hilsner,  

Bestyrelsen  

Spørgsmål, forslag, idéer til aktiviteter m.v. modtages med kyshånd på mail@svendebjerg.dk 

http://www.svendebjerg.dk/
mailto:mail@svendebjerg.dk

