Grundejerforeningen
02-002

Arbejdsdag og Gadefest den 17.
17. juni.

Til aften fylder vi igen kul og kød på grillen og de resterende
drikkevarer skal udryddes.

Her på Stendyssen ejer vi alle vores fælles arealer og som efterfølgelse
af den store succes sidste år med rigtig mange fremmødte, er der igen
mulighed for at yde en fælles indsats på vores fælles veje og arealer.

Vi køber brød, bøffer, skinke eller lignende, (Vi modtager gerne gode
ideer og hjælp til dette).

Vi stiller teltet op Fredag aften:
I det vi forventer at vejret – er som en normal dansk sommer, starter vi
fredag den 16. med at stille Stendyssens telt op.
Kl 9:30:
Vi starter ud med fælles morgenbord med rundstykker, medbring selv
kaffe eller te, vi leverer, brød, juice, sodavand m.m. til børn og voksne,
samt en lille spids kikstart til de voksne.
Kl 12-13:
Til middagen klokken 12 er grillen startet op på fællesarealet, hvor
formiddagsholdet og eftermiddagsholdet mødes over en herlig
grillfrokost, vi sørger for alt mad og drikke.
Kl 14:
Mon ikke der er et par ildsjæle der kan fremstille eller opdrive noget
brød til kaffen – vi refunderer udgifterne?
Ca. kl. 18-19:
En hyggelig afslutning på dagen, – er aldrig helt som i gamle dage, men,
samvær og hygge er åben for alle, også for de beboere, der ikke nåede at
komme midt på dagen.

Medbring, selv stole, salat, evt. vin m.m.

Tilmelding / afbud
Vil vi ikke bruge tid og kræfter på – bare kom hen til teltet.
Få en god dag på Stendyssen
Kom til rundstykkerne, og kik forbi i løbet af dagen – du kan sikkert
hjælpe med et eller andet – der passer til dit temperament, mad, drikke,
kaffe, male, underholde børnene, snakke med naboer – fælde et træ,
rykke lidt græs op, si sand, feje, skabe kontakter for dine børn, m.m. og
slut af med lidt aftenhygge.
Vi ses Sankt Hans aften
Teltet bliver stående til Sankt Hans aften, hvor vi samles omkring bålet.
Spørgsmål:
Kontakt en person fra bestyrelsen
På bestyrelsen Vegne.:

Flemming

.

Bestyrelsen
Formand
Jens Rafn (106)

Sekretær
Flemming Væversted (111)

Kasserer
Søren Carlsen (110)

Bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen (109)

Bestyrelsesmedlem
Bent Jepsen (135)
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Klatrevæg efterses,

Grundejerforeningen klatregreb skrues fast.

Gynger repareres, kæder efterses
for slid i de øverste led. Trapez
udskiftes

02-002
Hæk beskæres fra
cykelsti til busskur for
at forbedre
oversigtsforhold ved
cykelsti

Legehus
males

Sand i
sandkassen
renses for
ukrudt

Bænk
repareres

Giraf gynge forsynes
med klatretov.
Hul fyldes op.

Jernbeslag fjernes fra
traktor dæk og dæk
anvendes som lille
sandkasse, på et passende
sted

3 birketræer
stammes op
Fra markering og syd på.
– Stormfældede træer
fjernes, øvrige træer
beskæres i ca 3 m højde.
Flemming koordinerer
med beboerne og
beplantningsplan for
området

Telt
grill

Det skal vurderes
hvor meget vejene
skal repareres i år

Skilt, ”Legene
børn” vil
bestyrelsen
ansøge ved
kommunen

Legetårn kalder på
”Gori”

Skilt rettes op

Legehus. Forsynes
med indvendig
vindkryds. Brædder
på tagkanten skiftes
og males

Vippedyr. Flise
graves op, og dyr
rettes op, evt males

Gennemgange i
hæk klippes og
hæk luges

Mål forsynes med
nye øskner, og
snor. Mål males

Vejkant renses, alt
øvrig vej renses
for asfalt rester

Vippen efterses,
sikkerhed vurderes
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