Nyhedsbrev januar 2009

Spørgeskema: 29 husstande indleverede spørgeskemaet på nyhedsbrevet fra juni. Af de indleverede
spørgeskemaer var der en overvejende del, som ønskede /måske ønskede at deltage i en form for fest
i sommerhalvåret. Herudover kom der forslag om en årlig fodboldturnering. Bent Jensen vil kontakte
de, som ønskede at deltage i festudvalget.
Udvalgte resultater fra spørgeskemaet.
Fastelavnsfest:
Sct Hans fest:
Sommerfest:
Børne/legedag:

ja/måske
41%
83%
83%
38%

nej
59%
17%
17%
62%

Havemaskiner: Der har været forslag om at lave en database over sjældent brugt dyrt værktøj,
såsom havetromle, plænelufter etc. En mulighed var at oprette en database på hjemmesiden, men det
ønsker bestyrelsen ikke at administrere. Blandt andet fordi det vil være en dejlig indkøbsseddel for
tyveknægte - Hvis nogen har en idé/lyst til administration af en sådan database, hører vi gerne fra
dig.
Vejene: Der bliver udført småreparationer, som vedtaget på generalforsamlingen 2008.
Økonomi: Ejerforeningens formue er placeret i kortfristede obligationer, og vi er derfor fuldstændig
uberørt af finanskrisen. Husk at meddele ejerskifte til bestyrelsen af hensyn til opkrævning af
kontingent.
Is på stien: Der har gennem mange år været problemer med is på stien på det grønne område.
Bestyrelsen har længe kommunikeret med kommunen om problemerne – jvf diverse referater fra
generalforsamlinger. Hvis du har oplevet problemer med is, eller har andre erfaringer med det grønne
område som kunne have fælles interesse, er du MEGET velkommen til at kontakte os. Følg med på
hjemmesiden.
Hjemmesiden: Skemaerne til legeplads vedligehold ligger på hjemmesiden.
Generalforsamling: Reserver allerede nu torsdag 26. marts kl 19.00 i Beboerhuset. Der kommer en
rigtig indkaldelse. Det kunne være dejligt at se lidt flere ansigter i år til en hyggelig aften, der aflsuttes
med en bid mad.
Nyhedsbrevet: Har du idéer eller andet nyttigt, som ville have almen interesse, er du velkommen til
at sende en mail, eller aflevere i postkassen i nr 62.
Vil du modtage dette nyhedsbrev på email, så skriv til: michael@rask-ks.dk

Kontakt os via hjemmesiden – www.ronnehaven.dk

