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HVIDEGARDENS

GRUNDEJERFORENING

Hoslagt
tingentet

fremsendes

Juni 1969.

girokort

til brug ved betalingen

for 1969 med kr. 90. -, hvilket

tet blev fastsat

er det belØb, korrt:i.n-gen-

til på sidste generalforsamling.

Kohtingentet

bedes venligst

indbetalt

og kun pr. giro. Det er bestyrelsens
yderligere'påkrav

ekstraarbejde

15.april

der har konstitueret

senest den 15,juli

håb, at alle vil betale

for at undgå unØdigt

Pågeft:eralforsamlingen-den
i bestyrelsen,

af-kon-

1969,

uden

for bestyrelsen.

1969 indvalgtesfØJ!.gende

sig som anfØrt:

Fru Lis Zilstorff,
Fru Eva Olivarius

- sekretær,

ForvaltningsinspektØr
Læge Ole WarnØe

- næstformand,

LandsretssagfØrer

E.H~gh

I overensstemmelse
tes fØlgende
l.

- formand.

bØr undgås

Til hundeejere
ledsagelse

på generalforsamlingen

ret-

til medlemmerne:
lØrdag mellem
sØndag

2.

- kasserer,

og

med beslutning

henstillinger

Græsslåning

V.Viig Nielsen

henstilles

i området~

kl. 1200 - 1500 samt

"

"1200

- 1600.

ikke at lade deres hunde færdes uden

De lØsgående

hunde er flere steder en

stor gene i andres haver - både for så vidt angår Ødelæggelse
af beplantninger

m.m. og det uæstetiske

forhold

disse hunde

frembyder.

3.

Det henstilles
neskers

unØdige

til medlemmerne

at sØge at forhindre

kØrsel med knallerter

på vejene

unge men-

i Hvidegårds-

parken.

4.

Endvidere

henstilles

det til de bilkØrende:

a) at færdes med nedsat hastighed
b) ikke at parkere
ejendomme

i området,

biler ud for indkØrsler

i begge sider af vejen

græsrabatterne.

til de enkelte

eller at parkere

biler i

- 2 -'

Der vil blive lejlighed
brædder

og andet træværk

nes bålplads

på arealet

til at få afbrændt

gamle kasser,

på et Sankt Hans-bål
syd for skrænten.

ved spejder-

Hvis De har noget,

De ger.ne vil have bl'ændt, bed~$ De de sidste dage fØr Sankt
HCl.n.s7':,~f-t;en
i pl1bringe det i umiddelbar
bålplads.
Bestyrelsen
,_medlemm~rne

finder,

nærhed af den angivne

at det ville være hyggeligt,

vil mØde op til Sankt Hans-bålet.

om mange af

Det er ikke

,tankl;~n
at holde taler eller foretq.ge andre. arrangementer,
~_'~
~':~ at_~~ ve~~nledni~g til ~n~el!'_uformeJ
bålet, som tænkes antændt, kl. ca. 2100.

Med venlig

sammenk~

hilsen

BESTYRELSEN
.
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