NYHEDSBREV OKTOBER 2012

Dette er sidste trykte nyhedsbrev, velkommen til www.nybohuse.dk
Kære medlemmer.
I bestyrelsen har vi besluttet at afvikle det trykte nyhedsbrev – herunder omdeling af nyhedsbrevet.
Fremover vil nyhedsbrevet kun findes på www.nybohuse.dk.
Nyhedsbrevet, som vi typisk omdelte sidst på efteråret, indeholdt fast information om:
• levering af grus
• dato for næste fastelavn
• dato for næste generalforsamling
Desuden indeholdt nyhedsbrevet resuméer af begivenheder, der ”var sket siden sidst”, henvendelser
til bestyrelsen, nye direktiver fra kommunen etc.
Det er navnlig den faste information, vi har drøftet. Kan vi tillade os at antage, at medlemmerne af
nybohuse grundejerforening selv finder frem til de oplysninger, der stod at læse i den faste del af
nyhedsbrevet. Og det tror vi på, vi kan.
Desuden udsendes invitationer til fastelavn og indkaldelser til generalforsamling i tilstrækkelig god
tid til, at medlemmer, der ikke slår et smut forbi www.nybohuse.dk, informeres i forbindelse
hermed.
Ang. grus. Det er Lyngby-Taarbæk kommune, der leverer grus til grundejerforeningen.
Leverancen finder i løbet af efteråret. Så snart grus er leveret, vil det fremgå af hjemmesiden.
Bestyrelsen vil naturligvis fortsat informere foreningens medlemmer på tryk i nødvendigt omfang
eller i situationer, hvor den bliver bedt om eller pålagt at gøre det.
Hjemmeside og e-mail
Man kan som nævnt læse meget mere om Nybohuse Ejerlaug her: www.nybohuse.dk.
For fremtiden vil nyhedsbrevene kun være at finde på hjemmesiden.
Foreningens E-mail adresse er kontakt@nybohuse.dk
Man kan også skrive til formanden@nybohuse.dk og til kassereren@nybohuse.dk.
Bestyrelsen
Formand, Birgitte Wested, Hybenvej 1, tlf. 45 85 36 81
Sekretær, Grete Rønne, Abildgaardsvej 107, tlf. 45 83 02 19
Kasserer, Peter Aage, Hybenvej 11, tlf. 39 27 37 05
Henrik Jørgensen, Hybenvej 46, tlf. 21 25 75 79
Mikael Skouby, Hybenvej 33, tlf. 45 83 53
P.s. Fastelavn afholdes 10. februar 2013.
Næste generalforsamling finder sted onsdag d. 20. marts 2013 kl. 19.00 i på Hybenvej 72-74.
Grus leveres i uge 41-42.

