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Medlemsinformation og kontingentopkrævning.                         Den 24.1.2016 
 

  Alfestien, januar 2016. 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår, og siger tak til alle jer som bidrager til, at gøre 
vores område til et dejligt sted at være og rart at bevæge sig rundt i på veje og stier.  
 
Kontingent 2016.  
Med denne medlemsinfo fremsendes opkrævning på kontingent for 2016 med betalingsfrist  
29. februar 2016. Vi opfordrer alle til at overholde betalingsfristen - det letter kassererens arbejde. 
 
Generalforsamling 2016. 
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 19. juni 2016 kl. 11 på  
”Cafeen” i Ordrup. I år markeres foreningens 50 års jubilæum med en gæstetaler og frokost i 
forlængelse af generalforsamlingen. Vi håber at mange vil deltage. 
 
Storskrald 2016 
Kommunen opsamler gratis 3 gange om året storskrald samt haveaffald i papirsække og grene i 
bundter. Første opsamling på vores veje foregår den 23. maj. Læs mere på vores hjemmeside. 
  
Grenafhentning 
Igen i år vil Grundejerforeningen sørge for grenopsamling i maj og oktober. Alt gror hurtigt, og kun 
ved løbende at holde beplantningen nede kan de fleste selv overkomme arbejdet. På hjemmesiden 
under Beplantning kan du se hvornår grenopsamlingerne foregår og vilkårene for disse.  
 
Vi glæder os til at dagene bliver længere og vejret varmere, så vi igen i år får mulighed for at nyde 
vores eget helt særlige sted og Odsherreds mange kultur- og naturmæssige oplevelser.  
 
Venlig hilsen 
Henning Balslev Clausen 
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