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Husk forårsarbejdet: Fjern ukrudt fra forkant og bagkant af fortovet—grus mv. væk fra vejen! 

Generalforsamlingen vedtog: 

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej 
I løbet af 2010 opsættes der 6 bump på Præstefælledvej.   

Den maksimale hastighed nedsættes til 40 km/t 

 

Hastighedsdæmpning. 
 

Efter at der i mange år har været ønsker om at få ned-
sat farten på Præstefælledvej –er det nu endelig vedta-
get af generalforsamlingen i G/F Grønnehave at indfø-
re hastighedsbegrænsning på vejen. 
Tårnby kommune har, i henhold til privatvejlovens 
§44, givet en offentligretlig tilladelse til etablering af 
vejbump. 
Indførelsen af vejbump er blevet gjort lettere økono-
misk efter at nye typer vejbump er blevet lovliggjort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto viser bump 

  

Efter DONG´s opgravninger 

 
 Lige inden vinteren satte ind blev DONG færdig 
med at grave i vores område.  
I fortove og enkelte veje er der blevet lagt elkabler 
samt fibernet. Kommunen har samtidig bekostet ny 
vejbelysning. 
Grønnehave har inden, der blev gravet været med til 
vejsyn, hvor placering af  vejbelysning samtidig blev 
bestemt. 
Efter opgravningerne har vi igen været på vejsyn —
eftersyn—med entreprenør, DONG og  kommune. 
Der er ved eftersynet blevet udarbejdet en mangelliste 
der omhandler mangler på fortove og veje. 
Fortovenes mangler er i det store og hele blevet rettet 
medens vejenes manglende asfaltarbejde ikke bliver 
udført før i løbet af maj måned.  
Fejl og mangler kan ses på vores hjemmeside—vælg 
veje.. 
I efteråret 2010 har vi 1 års eftersyn med DONG for at 
se om mangler er udbedret og om nye er opstået. 
Hvis der er fejl og mangler, der ikke er opdaget så 

henvend jer til teknisk forvaltning med kopi til 

Grønnehave. 

Sommerfest og loppemarked  
Lørdag d. 28. august 2010 kl. 18 

 
Vi holder  loppemarked og sommerfest på legepladsen. Loppemarkedet afholdes fra kl. 10—16, sommerfesten starter 
derefter kl. 18.  
Der er som vanligt store telte, borde, stole og toiletter. Mad på grill, fadøl, vand og vin. Der vil være musik og under-
holdning. 
Tilmeldingsseddel uddeles først i juni måned—den kan også ses på hjemmesiden. I år bliver det muligt både at 

tilmelde sig via seddel samt via indbetaling til netbank. Tilmelding er åben fra 2. juni til skt.. Hans aften.  
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Grønnehaves bestyrelse 

  
 

Formand:  
(Information, veje, legeplads og sommerfestudvalg) 
 

Helge Dybdahl 
Ingstrup Alle 23B 
tlf.: 32 51 19 12 
formand@groennehave.dk 
 

 Næstformand:  
(Sekretær, Sommerfestudvalg) 
 

Lena Frydensberg-Holm 
Skarrildvej 5 
tlf.: 33 25 90 29 
sekretaer@groennehave.dk 
 

 Kasserer: 
 

(Økonomi, vejudvalg) 
 

Willy Schneider  
Vadum Alle 19  
tlf.: 32 51 83 72  
kasserer@groennehave.dk 
 

 Bestyrelsesmedlem:  
(Snerydningskontakt, vej– og legepladsudvalg) 
 

Jørgen Sommer 
Jerslev Alle 16 
tlf.: 32 51 32 46 
joergen@groennehave.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  
(Fastelavns– og legepladsudvalg) 
 

Rasmus Jørgensen  
Præstefælledvej 106B  
tlf.: 32 54 46 86  
 

Suppleant: 
Søren Stahlfest Møller 
Ingstrup Alle 24 
Tlf. 28 54 35 92 
 

 

Suppleant: 
Ricki Morey 
Ilbro Alle 15C 
Tlf. 28 54 35 92 
 

 
 

Grønnehaves girokonto: 6082793 

 
 

Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave  
og uddeles til foreningens medlemmer 

 

G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 
boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. 

 
Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: 

 
Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, 32511912 

 formand@groennehave.dk 
 
 

Deadline til næste nummer: 1. februar 2011 

 

TV og internet  

eller TV og Internet  

eller … 

 
Hvem skal man vælge? 

 
 Vi har i mange år ønsket os fællesantenne så vi kunne få 
antennerne ned fra tagene og hurtigere og billigere inter-
net. 
Men nej, vi var ikke mange nok sagde både Stofanet og 
TDC . 
Det er derfor paradoksalt, at vi om kort tid kan vælge og 
vrage blandt villige udbyderne. 
Både Telia og TDC har i nogen tid udbudt TV og hurtige-
re internet gennem de alm. kobber telefonlinjer. 
DONG har gravet fibernetkabler ned og tilbyder forment-
lig snart TV/Internet via fibernettet. 
YouSee graver lige nu koaksialkabler ned, så de også kan 
tilbyde TV/Internet. 
I efteråret købte TDC DONGs fibernet, hvorfor det virker 
som om, TDC konkurrerer med sig selv, når de også gra-
ver egne kabler ned. 
Fibernettet er det mest fremtidssikre. 
Ud fra denne betragtning og også ud fra at vi ikke kan 
være interesserede i at få gravet vore fortove op igen, har 
vi undersøgt om vi kunne få kommunen til at undlade at 
give gravetilladelser til YouSee. 
Det kan kommunen af konkurrencehensyn ikke undgå at 
give tilladelse til. 
Så derfor graves der igen. 
Og vore fortove og veje må igen stå for skud. 
  

Helge Dybdahl 
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1. Valg af dirigent. 
 

Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen 
velkommen til generalforsamlingen og foreslog Henrik 
Thomsen som aftenens dirigent. Der var ingen andre for-
slag, og dermed var Henrik Thomsen valgt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt. Dernæst gav han ordet 
til formanden. 

 

2. Formandens beretning. 
Helge henviste til den skriftlige beretning, som var uddelt 
sammen med indkaldelsen i Grønnehave Nyt. Derudover 
blev der suppleret med følgende punkter: 
 

Tilflyttere: 
Velkommen – til alle der er nye tilflyttere til Grønnehave. 

 
 

 Referat af 

Grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
torsdag den 25. marts 2010 på Pilegårdsskolen 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Indkomne forslag. 
4. Regnskab 

Aflæggelse af regnskab for 2009. 
Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2010. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

5. Valg af bestyrelse. 
Valg af kasserer (bestyrelsen foreslår som ny kasserer: Willy Schneider) 
Valg af Næstformand/sekretær (vakant) 
Valg af bestyrelsesmedlem (bestyrelsen foreslår som ny: Rasmus Jørgensen) 
Valg af to bestyrelsessuppleanter. 

6. Valg af revisor. 
Valg af revisor. (Vibeke Rasmussen modtager genvalg) 
Valg af revisorsuppleant. (Boe Andersen modtager genvalg) 

7. Eventuelt. 
 
G/F Grønnehaves bestyrelse 
Helge Dybdahl  Formand   
Willy Schneider  Næstformand   
Torben Hansen (Fraværende)  Kasserer  
Jørgen Sommer  Bestyrelsesmedlem  
Ole Falster (Fraværende) Bestyrelsesmedlem 
 
Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen.  
Desuden var der afleveret 3 fuldmagter til formanden og 3 medlemmer havde efter vedtægterne hver én fuldmagt 
med. 

Referat af generalforsamling fortsættes side 4 og 6 
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Arbejder udført i 2009: 
 
Det der står med kursiv, er tilføjelser efter den spørgerunde, som 

dirigenten tog efter beretningen. 

 
Det har været et meget travlt år! 

 
Udgravninger: 

A. Inden DONG gravede var der 3 dages vejsyn, hvor 
gravesteder blev bestemt, el- og fiberkassers placering 
blev drøftet og endelig blev placering af elmaster beslut-
tet. 
B. Efter at DONG havde afsluttet gravearbejdet var der 
ligeledes 3 dages vejsyn med en person fra Tårnby Kom-
mune, 2 repræsentanter fra Dong og 2 fra entreprenøren 
MT Højgaard samt repræsentanter fra Grønnehaves besty-
relse. 
Grønnehave havde en konsulent - Jørgen Madsen - fra 
Grundejerforeningen med for at sikre at intet blev overset. 
Der er udfærdiget rapport over mangler og skader. 
 
 Rapporten kan ses på hjemmesiden under menupunktet: 
veje.  
 
Der blev opfordret til, at orientere sig på hjemmesiden, for 
at se om alle skader på ens vej er registreret. 
 
D. Der bliver foretaget 1.års eftersyn (og 5-års eftersyn). 
 
E. TDC har i øvrigt købt DONGS fibernet.. 
Der er ikke oplyst noget tidspunkt for, hvornår vi kan se 
KabelTV eller bruge internet etc. gennem fibernet. 
 
F. Alle opfordres til at holde øje med, om reparationer 
osv. bliver udført tilfredsstillende, når DONG her i maj 
måned skal udbedre skader og mangler. Tårnby Kommu-
ne er med i dette kontrolarbejde og kan også presse entre-
prenørerne. 
Anne Sommer Saltum Alle undrer sig over en stump kabel, 

der ligger lige under jordoverfladen, og Ejgil Solkær har 

på Jerslev Alle/Præstefælledvej set en efterladt wire, som 

har støttet en af de tidligere elmaster.  

Vi ser på sagerne. 
 

Vedligeholdelse: 
A. Revner på Præstefælledvej er et problem.  
Der blev vist billeder. Vedligeholdelse af veje er udskudt 
til efter at DONG er færdige med asfalt arbejde.. 
B. Stelerne på vejhjørnet ved Vadum Alle venter på 
istandsættelse. 
 

Vandafledning: 
Vandafledningsbrønde er renset og repareret for enden af 
Vadum Alle (mod Præstefælledvej) og et sted på Jerslev 
Alle. Budgettet er overskredet med godt 100 %, men det 

var nødvendigt. 
Bilbrand: 

Megen polemik med forsikringsselskaber, som ikke vil 
betale reparation af vejen i forbindelse med bilbrand på 
Præstefælledvej (ejerskab af fortov og rabat ligger hos en 
person, der ikke bor i Grønnehave). Krav til gernings-
mand, som imidlertid ikke kendes.  
Konklusion: Enten skal vi betale, eller også skal skaden 
ikke udbedres. 
             Vibeke Rasmussen synes ikke vi skal gøre noget 

ved skaderne fra den nedbrændte bil. Det er ikke rimeligt. 

Beboeren ud for brandstedet mente, at man kun-

ne få støtte i sagen fra Sammenslutningen af Grundejer-

foreninger.  

Formanden konstaterede, at Grønnehave ikke er 

medlem af sammenslutningen mere, så der kan vi ikke få 

hjælp. 

 
 Legeplads: 
Formanden har taget billeder fra legepladsen og kaldte det 
for vores nye vandland. Pga. den megen sne, er der utro-
ligt vådt på legepladsen.  
Rasmus, Jørgen og Helge fra bestyrelsen har brugt en hel 
dag sidste sommer på at reparere legeborgen og sætte i 
stand.  
Vi håber mange får glæde af legepladsen igen i år, og at vi 
bliver forskånet for hærværk. 
 Containeren til opbevaring af foreningens rekvisitter er 
også blevet indrettet, og vi har købt en græsslåmaskine. 
 

 Vedtægtsændringer: 
Pga. af det store arbejde med opgravningerne, blev der 
ikke tid til at  arbejde med vedtægtsændringer i år. 
 

 Nye opgravninger: 
Nu har YouSee også fået gravetilladelse til nedgravning 
af koaksialkabler til TV mv.  
Vi har undersøgt i Kommunen om det kan være rigtigt, at 
der nu skal graves igen.  
Man kan ikke undlade at udstede gravetilladelse til You-
See, da dette vil være en. konkurrenceforvridning.  
Vi har pt. ingen kontakt med YouSee. De graver ikke så 
meget som DONG, men skyder mest under jorden.  
Selvfølgelig skal der også tjekkes veje efter dem. 
 
Arrangementer: 

• Sommerfesten 2009 blev desværre aflyst pga. mang-
lende tilmelding og sygdom hos sommerfestudvalget.. 
Bestyrelsen støtter en sommerfest igen. 
 Fest og Loppemarkedet forventes afholdt i august 2010. 
 
Fastelavnsfesten 2009 var et tilløbsstykke, og det skal 
allerede nu beklages at fastelavnsfest 2010 måtte aflyses  

Generalforamlingsreferat—fortsat fra side 3 

Referat af generalforsamling fortsættes side 6 
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 Vi har haft indbrud … 
 
 
Efter at have boet 27 år i G/F Grønnehave oplevede vi 
noget, som adskillige har oplevet før os. Den 25. novem-
ber mellem kl. 8 og 12.30 havde ubudne gæster ribbet 
vores hjem for værdier. Vores nabo havde også haft 
”besøg”. Underlig fornemmelse at fremmede har gået 
rundt i ens hjem, når man ikke er hjemme. Vi kontaktede 
selvfølgelig politiet, der kom og optog rapport og tog 
nogle billeder. Dernæst måtte vi have gang i forsikrings-
selskabet. Og så kom der nogle nætter, hvor vi ikke sov 
så godt som ellers … 
 

Men livet går jo videre, og selv om det ikke havde været 
nogen god oplevelse, kom der noget positivt ud af det. 
Efter at vi havde sundet os lidt, blev vi enige om at tage 
initiativ til at spørge de nærmeste naboer, om de ville 
være med i en nabohjælp-ordning. Interessen var stor, og 
i skrivende stund er vi 14 husstande, der har udvekslet 
telefonnumre og e-mail adresser. Vi har aftalt at give 
hinanden besked, når vi er på ferie o.lign. – og hvis vi 
skal have håndværkere. Det skaber tryghed, når man ved 
at naboerne holder øje med, hvis der sker noget usæd-
vanligt i området. Vi har hentet mærkater med 
”Nabohjælp” på politistationen, så alle har kunnet sætte 
en mærkat på døren/dørene for at fortælle eventuelle 
indbrudstyve, at her holder vi altså øje med hinanden. 
 

Vi har holdt et lille møde både for at lære hinanden bed-
re at kende, og for at aftale, hvad vi skal gøre, hvis der 
foregår noget usædvanligt hos naboen. Vi er enige om, at 
man ikke selv skal handle i forhold til eventuelle ind-
brudstyve. Hvis der sker noget, skal man kontakte politi-
et. Det er alt for farligt at prøve at spille helt. 
 

Dette indlæg er ment som inspiration for andre i forenin-
gen. Tal med dine naboer om at etablere en nabohjælp-
ordning. Vi ville ønske, at vi havde haft en sådan ord-
ning. 
 

Venlig hilsen 
Britta & Heinz Reimer 
Munkebjergvej 93 A 

Siden sidst 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Container til opbevaring af Grønnehaves mangeartede 
ting og sager er opstillet på legepladsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stikvejen ved Hjallerup Alle 14 har fået lys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En bil blev i efteråret brændt af på Præstefælledvej.  
Omfattende skader på vej og fortov. 
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pga. af sygdom. 

 Arbejder 2010: 

 
Legeplads: Mindre reparation af legeborg, reetablering af 
legeredskab, gyngers sikkerhed undersøges. 
 
Der startes reparation af fortove og vejbane på Præstefæl-
ledvej. 
 
Som det er nævnt i den skriftlige beretning, er det vigtigt 
at være opmærksomme på skadevoldere af fliser/veje.  
Tag gerne billeder og bilnummer, hvis det kan lade sig 
gøre. 
Kommentarer til formandens beretning er som nævnt 

tilføjet med kursiv: 
 
Undervejs blev det af flere foreslået, at vi brugte mikro-

fon, så alle kan høre.  

Det er ikke noget problem, og det vil vi gøre fremover. 

 
Formandens beretninger blev godkendt med klapsalver. 

 
 
 3. Indkomne forslag. 

 
Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Ricki Morey, 
Ilbro Alle 15C  
- om etablering af vejbump på Præstefælledvej og ind-

førelse af 40 km zone. 
 
Ordlyden af forslaget med prisoverslag kan ses på hjem-
mesiden eller i Grønnehavenyt februar 2010. 
 
Efter en del debat med flest positive tilkendegivelser 
(indvendingerne gik dels på, hvor meget bumpene ville 
skade biler og sarte rygge, dels på alle de mange hastig-
hedsskilte, der skulle op på sidevejene), konstaterede diri-
genten, at vi kunne gå til afstemning. 
Første forsøg med optælling af stemmer ved håndsopræk-
ning var for usikker, så derfor blev der foretaget skriftlig 
afstemning, hvor 30 stemte for forslaget, mens 26 var 
imod og 3 undlod at stemme. 
Dirigenten konkluderede herefter, at forslaget hermed var 
vedtaget. 
 
4. Regnskab. 
Formanden bemærkede, at næstformanden havde påtaget 
sig at fremlægge punktet, idet kassereren ikke var til ste-
de. 
 
A. Aflæggelse af regnskab for 2009. 
Det reviderede regnskab, som kan ses i Grønnehave Nyt 
og på hjemmesiden, blev gennemgået. 

Ole Nielsen spurgte om revisorerne havde skrevet under 

på regnskabet eller om der var revisionsbemærkninger? 

 

Hertil svarede Willy Schneider suppleret af revisor Vibe-
ke Rasmussen, at der var bemærkninger til de i regnska-
bet medtagne restancer fra beboere, som ikke har tilken-
degivet, om de vil være medlemmer eller ej.  
Medlemskab af GF er desværre ikke et krav. 
Det blev aftalt, at revisionen og den nye kasserer sammen 
ser på kommende års budget opstilling. 
 
B. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontin-

gent for 2010. 
Der var ingen bemærkninger til budgettet. 
 
C. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Det blev vedtaget med applaus. 
 
Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede dirigenten, 
at regnskab og budget er godkendt. 

 
 

5. Valg af bestyrelse. 
Da Ole Falster er trådt ud af bestyrelsen midt i en valgpe-
riode, er der brug for et bestyrelsesmedlem.  
Derfor er der 3 på valg. 
 
A. Valg af kasserer:  

Willy Schneider blev valgt 
B. Valg af næstformand/sekretær: 

 Lena Frydensberg-Holm blev valgt 
C. Valg af bestyrelsesmedlem:  

Rasmus Jørgensen blev valgt 
D. Valg af to bestyrelsessuppleanter:  

Ricki Morey og Søren Stahlfest Møller blev valgt. 
 
6. Valg af revisor. 
A. Valg af revisor. 

 Vibeke Rasmussen blev genvalgt. 
B. Valg af revisorsuppleant.  

Boe Andersen blev genvalgt. 
Eventuelt. 
 
Ejgil Solkær opfordrede bestyrelsen til, at vi ved ankom-
sten får udleveret stemmesedler (hvis der skal stemmes 
om noget) samtidig med aflevering af tilmeldingsslippen. 
Så kan vi undgå misforståelser ved eventuelle afstemnin-
ger.  
 
Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens 
dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden sagde tak til dirigenten og indbød til en bid 
brød.  
Referent: Willy Schneider 

 Generalforamlingsreferat—fortsat fra side 4 
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Omfattende skader på veje efter vinteren 

 Genbrug 
Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende 
 dage i Grønnehave 
 

Bindslev Allé fjerde mandag 
Blåhøjvej fjerde mandag 
Brønderslev Allé fjerde tirsdag 
Estvad Allé  anden mandag 
Hjallerup Allé fjerde mandag 
Høgildvej fjerde mandag 
Ilbro Allé anden mandag 
Ingstrup Allé tredje mandag 
Jerslev Allé tredje mandag 
Munkebjergvej anden tirsdag 
Præstefælledvej første mandag 
Råbjerg Allé  anden mandag 
Saltum Allé fjerde mandag 
Skarrildvej fjerde mandag 
Svejbæk Allé  tredje mandag 
Sønderholm Allé tredje tirsdag 
Timringvej tredje mandag 
Vadum Allé fjerde mandag 
Vittrup Allé anden mandag 
Vårvej fjerde mandag  

Renovation 
 

Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, ha-
veaffald eller storskrald kan du kontakte: 

 

Marius Pedersen A/S 
tlf:  5150 7219 

 

 

 

 

 

Nærmeste genbrugsplads: 
 

Kirstinehøj 
 
 Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup 
  
 Åbningstider: 
 Man - fredag kl. 10.00-20.00 (vinter kl. 18) 
 lørdag og søndag kl. 10.00-17. 

 

Klager efter Dong opgravninger 
 
Klager vedr. fortove eller vejes tilstand efter 

DONGs opgravninger rettes til Teknisk forvalt-
ning - Tårnby Kommune: 

 Enten via mail til: kommunen@taarnby.dk —- 

eller telefonisk til 32471545/46.  

Grønnehave bedes informeret skriftligt om klagen. 

Flagdage 2010 Begivenhed 

  1. januar Nytårsdag 

  5. februar   Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 

  6. februar Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 

  2. april Langfredag (halv stang hele dagen) 

  4. april Påskedag 

  9. april Danmarks besættelse (halv stang til kl 1200) 

16. april Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 

29. april Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 

  5. maj Danmarks befrielse 1945 

13. maj Kristi Himmelfartsdag 

23. maj Pinsedag 

26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 

  5. juni Grundlovsdag 

  7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

11. juni Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 

15. juni Valdemarsdag. Genforeningsdagen 1920 

  5. september Danmarks udsendte 

25. december Juledag 
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Torgunn Poulsen og Levin Lisberg 

Præstefælledvej 106 A 
 
 

 

 
Flemming og Vinnie Frederiksen 

Jerslev Alle 23 
 
 

 

 
Casper Sørensen og Linda Jeppesen 

Jerslev Alle 13A 
 
 

 

 
Rune H. Kristensen 
Jerslev Alle 43 

 
 

 

 
Inger-Lise Hjordt-Vetlesen 

Vadum Alle 12 
 
 

 

 
Thomas K. Christensen og Sarah Jungersen 

Jerslev Alle 32 
 
 

 

 
Mona G. Jensen og Klaus Vingtoft 

Vittrup Alle 6 
 
 

 

 
Ditte Nielsen og Henrik Haugstrup 

Timringvej 10 
 
 

 

 
Helene Wennberg og Steffen Holm 

Jetsmarkvej 2 
 
 

 
Christina Baltzer Jensen 

Jerslev Alle 14 
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Nye naboer 2009 
Her er de nye tilflyttere—de kan også ses 

på hjemmesiden. 
 
 

Er der flere nye i Grønnehave? 

 
Hvis du har købet hus i Grønnehave efter 1. 
september  2009  og ikke  er nævnt på den-
ne side—så henvend dig til formanden. 
 

Problem - digital tinglysning. 
 
Efter den digitale tinglysning er indført  får 
vi ikke automatisk besked om nye beboere i 
G/F Grønnehaves område. 
Det er derfor næppe alle nye beboere, vi har 
kunnet byde velkommen. 
 
Så hvis du er flyttet ind i vores område 

så henvend dig til formanden eller et af 

bestyrelsesmedlemmerne. 


