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Medlemsinformation

Den 8. april 2016

Forårsgrønt kig til Sejerøbugten henover Truntebakken.
Velkommen til en ny sæson i sommerlandet som allerede er startet for de fleste.
Grundejerforeningens grenafhentning
Afhentningsugerne for 2016 er nu fastlagt til uge 18 (fra 2. maj) og uge 44 (fra 31. oktober).
For at lette opsamlingen og holde foreningens omkostninger nede skal følgende anvisninger overholdes:
•
•
•
•
•
•

Grenene skal være mindst 1 meter lange og lægges pænt vandret i færrest mulige bunker parallelt med vejen
udenfor din parcel, eller - om nødvendigt og muligt - på en vendeplads.
Grenene i de enkelte bunker skal være af nogenlunde samme længde mellem 1 og 4 meter.
Bunkerne skal være lette at komme til for vognmanden, og de må under ingen omstændigheder placeres tæt på
elskabe eller affaldsbeholdere.
Hækklip og haveaffald må ikke komme i bunkerne.
Grenene skal være lagt i bunkerne senest søndagen lige inden afhentningsugen.
Ved større samling af store bunker, fx på vendepladsen i bunden af Alfestien, vil bunkerne blive opsamlet af en stor
lastbil med grab. Det er derfor en god ide at benytte denne samlingsplads denne gang.

Storskrald 2016
Benyt også kommunens gratis indsamling af storskrald samt haveaffald i papirsække og grene i bundter.
Næste opsamling fra vores veje sker den 23. maj. Læs mere om det på vores hjemmeside.
Generalforsamling 2016.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 19. juni 2016 kl. 11 på ”Cafeen” i Ordrup.
I forbindelse hermed markeres foreningens 50 års jubilæum med en gæstetaler og en frokost kl. 13.
Gæstetaleren er Byrådsmedlem og formand for SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere, Jesper
Koch, som fortæller om baggrund og visioner for SOL og hvilke resultater man har nået indtil nu. Ligeledes vil
Jesper fortælle om aktuelle sager med interesse for Ordrupområdet samt svare på spørgsmål.
Indkaldelse til generalforsamlingen, samt anmodning om din tilmelding til frokosten, bliver udsendt i slutningen
af maj. Vi håber at mange vil deltage i arrangementet, så reserver derfor allerede nu dagen.
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