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Sommeren går på hæld
– det gør VandPosten også...

VandPosten, Grundejerforeningen Hundiegårds medlemsblad igennem
mange år, er udkommet i sin nuværende form for sidste gang.
Bladets redaktør og ankermand igennem de sidste mange år, Flemming
Koue, har valgt at stoppe som redaktør af bladet – og som suppleant i
bestyrelsen.
I den nuværende bestyrelse er der ikke ressourcer til at løfte den store
opgave det er, at udgive et medlemsblad, hvorfor VandPosten fremover
udelukkende udkommer to gange årligt – nemlig i.f.m. at der udsendes
materiale til den årlige generalforsamling, og derudover udkommer der
en udgave med referat fra den årlige generalforsamling.
Det skal her lyde en stor og varm tak til Flemming Koue for mange års
tro tjeneste i såvel bestyrelsen og som redaktør af VandPosten.
Fremover vil vi i højere grad kommunikere via foreningens hjemmeside,
som netop har fået et facelift og blevet opdateret til en ny brugervenlig
2012-udgave.
Bestyrelsen

I dette xtranummer:
• Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes inden
den 1.10.2012
• Kandidater til bestyrelsen i.f.m.
generalforsamlingen skal melde sig
inden den 1.10.2012

• Grundejerforeningen har fået ny
hjemmeside
• Lidt (mere) om hegn..
• Kort status på vagtordningen
• Kontaktliste til bestyrelsen

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 22. november 2012 KL. 19:00 i Greve Borgerhus.

Generalforsamling 2012
I.h.t. vedtægternes § 8 og § 9 skal
vi hermed gøre opmærksom på, at
såfremt man ønsker at stille op til
bestyrelsesvalg, skal man melde sit
kandidatur inden den 1. oktober 2012
til bestyrelsen.
Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal også være
indsendt til bestyrelsen senest den
w1. oktober 2012.
Materiale til generalforsamlingen
vil blive udsendt senest 14 dage før
generalforsamlingen, men sæt X’ i
kalenderen allerede nu, og vi håber så
mange som muligt at vores medlemmer vil deltage i den årlige generalforsamling.
Hjemmesiden
– www.Hundiegaard.dk
Bestyrelsen har i sommerens løb
fået opdateret hjemmesiden med
ny layout, nye friske billeder og ny
tekst – kort sagt en opdatering til
2012-niveau.
Rent indholdsmæssigt er der ikke de
store ændringer, men bestyrelsen vil
løbende holde hjemmesiden opdateret
med aktiviteter indenfor foreningens
område.

Lidt (mere) om hegn

Kort status om vagtordningen
Som bekendt har grundejerforeningen
etableret en vagtordning ultimo 2011,
og helt som aftalt bliver denne ordning evalueret i.f.m. generalforsamlingen den 22. november 2012.
Allerede nu tegner der sig et klart
billede af de erfaringer som vi har
med vagtordningen.

Der er igennem de seneste år sagt og
skrevet meget omkring hvordan den
enkelte grundejer forholder sig
til hegn omkring den enkelte grund.
Bestyrelsen oplever stadig, at der
er grundejere der ikke undersøger
reglerne inden man sætter hegn op,
men det resultat at hegnet skal rettes
til, eller i værste fald tages helt ned.
Reglerne for opsætning af hegn er
nøje beskrevet i VandPosten no. 2,
2010 – siderne 3 – 9. Denne udgave af VandPosten ligger som alle
øvrige numre i øvrigt på foreningens
hjemmeside – www.Hundiegaard.dk.

I Greve Kommune som helhed, er
indbrudene faldet med 36% i 2012
indtil nu. Politiet har nedsat en task
forcegruppe der skulle arbejde med at
nedbringe antallet af indbrud i
Danmark, og det har i den grad givet
en effekt, ikke bare i Greve, men også
på landsplan, og i vores område.

I Hundiegaard grundejerforening har
der siden den 1. januar 2012:
• Været registreret 8 sager,
• Heraf er de 3 indbrudsforsøg
• Juli måned tæller alene halvdelen
af de 8 sager.
Til sammenligning havde vi i 2011,
68 registrerede sager i grundejerforeningens område. Skal Hundiegaard falde med samme 36% som
Greve som helhed – skal vi op på 43
sager i 2012, og lad os alle håbe på,
at det tal når vi ikke.
Det lægger allerede nu fast, at bestyrelsen på generalforsamlingen den
22. november 2012 stiller forslag
om, at vagtordningen fortsætter i sin
nuværende form.

De sager der har været, og hvor vi
har været i dialog med grundejerne,
har politiet været meget hurtigt ude,
og i flere af sagerne er gerningspersonerne blevet pågrebet. Vi er fra
bestyrelsens side meget tilfredse
med dette.
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