Medlemsorientering fra Grundejerforeningen Lynghøjgaard marts 2019
Nordens citron lyser endnu her i begyndelsen af marts flot op langs vores lokale havvej J

Vinteren har været stille og fredelig på Lynghøjsletten. De største forandringer er sket indendørs i
fælleshuset, hvor teknikrummet nu er færdigrenoveret med nyt flisegulv og nyt anlæg, så det hele
er klar til åbning her i foråret.
Sidste weekend var bestyrelsen samlet til møde, så generalforsamlingen og arbejdsdagen kunne
blive forberedt. Husk at sætte kryds i kalenderen ved lørdag d.4.maj, hvor der er arbejdslørdag på
Lynghøjsletten og søndag d.5.maj, hvor der er generalforsamling på Fjerritslev Kro. Kl.10.00.
Husk også at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4
uger før.
Vejene trænger som vanligt til en omgang her oven på de mange regnvejrsdage i efteråret og
vinteren. Hvis man har tid og mulighed, så ligger der grus ved affaldsøerne til at fylde i vejhullerne.
På arbejdsdagen vil det også være en af de gode opgaver, der skal løses.

Når vejrforholdene bliver gode, bliver knust asfaltvejen ordnet med nyt grus, så vi nemmere selv
kan holde den vedlige fremover.
Bommen har drillet lidt her efter nytår. Det viste sig, at der var blevet trykket på nødstoppet, som
sad fast. Kibo har ordnet det, og der bliver også sat en ny cylinder i låsen, så håber vi, at det virker.
Nogle grundejere har oplevet, at der desværre er forsvundet brænde fra brændestablerne ved
deres huse. Vi vil gerne opfordre til, at grundejere, der udlejer deres huse, er ekstra
opmærksomme på, at give besked til deres lejere, at de selv skal medbringe brænde til
brændeovnen.
Giv endelig besked til bestyrelsen, hvis I bliver opmærksomme på noget, der skal gøres til
arbejdsdagen her i foråret.
Her til slut skal der lyde et velkommen til de nye ejere på Lynghøjsletten, og så venter vi på
foråret, der forhåbentlig er lige om hjørnet.

Mange hilsner fra bestyrelsen

