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HVIDEGARDENS GJ;LUNDEJERFOREiI{=4NG

---_ .. _-.,.. ..,------

Til grundejerforeningens medlemmer •

Juni 1970.. ._!

•/. Hoslagt fremsendes et eksemplar af grundejerforeningens regnskab

for året 1969 revideret af foreningens revisor, statsaut. revisor

:S,.Foighel.

Da'der-efterbe'styreTsens opfattelse ikke for Øjeblikket er pro

blemerc~f åktueTfnteJ!;~s§e'a tf orelæggeforengene'talforsamling,

har bestyrelsen besluttet:::atundlåde at 'afholdegemeralforsam

ling i indeværende år. Foreningens næste generalforsamling vil

således - medmindre særlige spØrgsmål skl,llleopstå - blive af

holdt i marts måned 1971.

~\\ ;

M~,tte,nqgen af foreningens medlennner,b,ave spørgsmål,der"Ønskes-'. . '.. ' ,--. .". '. -, <,. ," ~ ....• .' ,,- - ."; ;.:"};.

drØftet ·med bestyrelsen, pooys henv.endelseherom r:ette~~ctilfor-
manden.

Bestyrelsen vil iØvrigtgerne overfor foreningens medlemmer gen

tage fØlg€nde - på generalforsamlingen i 1969 besluttede - hen

stillinger:

l. Græsslåning bØr undgås lØrdag mellem kl. 1200 - 1500 samt

sØndag mellem kl. 1200 - 1600.

2. Til hundeejere henstilles ikke at lade deres hunde færdes

uden ledsagelse i området. De løsgående hunde er flere

steder en stor genB i andres haver - både for så vidt angår

Ødelæggelse af beplantninger m.m. og det uæstetiske forhold

disse hunde frembyder.

3. Det henstilles til medlemmerne at søge at forhindre unge

menneskers unØdige kØrsel med knallerter på vejene i

Hvidegårdsparken.



-4';' '" EnaVidere henstilles det Ltil' de bilks6re'nde:
a) at færdes med nedsat hastighed·i·området,. ..~
b) ikke at parkere biler ud for indkØrsler til de enkelte

ejendomme i begge sider af vejen eller at parkere biler
i græsrabat terne .,> •.... , .,','." r r"; ; r·, . T·;~:.'.
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Også i år vil foreningen forsØge at arrangere det traditi~nelle
Sankt Hans-bål på bålpladsen syd for skrænten. Såfremt medlem
m.~,rI:le"p.:qJ:;>iti~g}der Ønskes brændt og15:a~"anvendes til.)ålet,".' "' '." .. : '.. s. . .- -." . ,". o" •• , .' ".' -.;

,p~dy,S; ;dj,?,::;·e,·,br,<?"gtc:neQ,'it:\lqålpladseni:::;cl,agen~[fØr Sankt, Hans-
, .. o '". _ ··C. . " '15 .... . ....

9-.f,t en. ,Ba,let YJ.:lblJ.ve tændt ,kl. 21-.- .:j?: .. ..

• '-~ ~~ •• ' • j..

. /. Endelig vedlægges girokort til brug for betalingen af kontingen~
for "året'l!9:70 .med 90' kr .,;'B'estyrelsen:'henstiller indtrængende til
medlemmerne, at,' koritfng'e:n:tet indbetales s'enest' denl.juli d. å.

Med venlig hilsen.. ,j"
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