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Nyt fra Grundejerforeningen
Foreningen har afholdt ordinær generalforsamling den 24. februar 2015. Referatet samt det
vedtagne budget fra generalforsamlingen er vedlagt. Regnskab, budget, referat samt dette brev kan
findes på foreningens hjemmeside: frenne.dk

Kontingent
Kontingentet for 2015 blev fastsat til kr. 900,‐. Beløbet bedes betalt på vedlagte indbetalingskort
eller via netbank til reg. nr. 1551 konto nr. 9134395 senest 30. april 2015.
Der bliver opkrævet et gebyr på kr. 100,‐ for hver rykkerskrivelse, det er nødvendig at fremsende på
grund af manglende eller for sen betaling.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Hans Christian Jensen (formand)
Mads Jørgensen (kasserer)
Kjeld Albrechtsen (sekretær)
Jesper Carlsen (friareal og vejbede)

Violvej 10
Bellisvej 30
Bellisvej 26
Bellisvej 21

Lennart Jørgensen
Katrine Fugmann
Nic Thielsen

Anemonevej 6
Erantisvej 15
Anemonevej 7

Se evt. frenne.dk for kontaktdetaljer.

Containere til haveaffald
Der kommer containere nedennævnte fem datoer. Containerne bliver som regel leveret om
eftermiddagen dagen før:
24. april
29. maj
26. juni
28. august
23. oktober

Stilles længst mod syd
Stilles midt på
Stilles længst mod nord
Stilles midt på
Stilles midt på

Som noget nyt prøver vi i år at få containerne leveret før en weekend og afhentet den efterfølgende
mandag, så de der er på arbejde på hverdage kan få mere tid til at benytte containerne.
Containerne er kun til haveaffald ‐ ikke jord, sten og sække. Alt andet affald skal afleveres på
Hørsholm Kommunes genbrugsplads eller til kommunens storskraldsordning – se frenne.dk.
Containerne er til fælles afbenyttelse, men vis hensyn ‐ hvis du har ekstra meget affald, så bestil selv
en container, eller anvend en privat haveaffaldsordning. Husk at rydde op og feje efter endt brug.
Bestyrelsens forårstur på friarealet finder sted lørdag den 18. april kl. 10. Vi starter ved stien ved
Anemonevej. Hvis du har forslag til ændringer og forbedringer i forhold til friarealet, er du
velkommen til at møde op eller praje os når vi kommer forbi.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
www.frenne.dk

