
Nyhedsbrev Tangbjerg grundejerforening – vinter/forår 2019 
 
Bestyrelsen ønsker alle et forsinket godt nytår. Her er lidt information om bestyrelsesarbejdet, og 
om hvad der sker i den kommende tid. 
 
Fastelavn 3. marts kl. 14 
Traditionen tro holder vi fastelavn på fællesarealet. I år er det søndag d. 3. marts kl. 14. Der er flere 
tønder at slå på – opdelt efter alder. Der vil være præmier til de bedst udklædte og til 
kattedronninger og –konger. Efter tøndeslagningen byder vi på fastelavnsboller og lidt at drikke.  
 

Forslag til generalforsamlingen   
I bestyrelsen er vi ved at planlægge årets generalforsamling, som bliver holdt i marts/april. Hvis I 
planlægger at stille forslag til generalforsamlingen, så vil vi meget gerne høre lidt om det i løbet af 
februar måned. Send en mail inden 1. februar med dit forslag til 
formand@tangbjerggrundejerforening.dk gerne sammen med et budget for forslaget, hvis det 
koster penge. Så kan vi omdele det sammen med indkaldelsen – og så sparer vi både tid og penge. 
Hvis du har brug for hjælp til fx at lægge et budget, så hjælper bestyrelsen gerne. 
 
Ifølge vedtægterne skal forslag bare afleveres 14 dage før generalforsamlingen, men vi opfordrer til 
en tidlig aflevering, så vi få en grundig fremlæggelse af det på generalforsamlingen. 
 
Møde med politiet 
Da indbrudsbølgen var på sit højeste for noget tid siden, tog bestyrelsen kontakt til politiet for at få 
et møde, hvor man kan høre om, hvordan man forebygger indbrud. Politiet har dog temmelig svært 
ved at finde plads i kalenderen, så derfor er der ikke sket noget endnu. Vi håber på og arbejder efter, 
at politiet kan komme på besøg i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Facebookgruppen 
Der har i den seneste lange tid været en rigtig god tone på facebookgruppen, og det takker vi for. 
Der har dog omkring nytår været opslag om nogle episoder, hvor beboere på spadseretur er blevet 
udspurgt om, hvad de gik og lavede – af andre beboere. Det er rigtig ærgerligt, at man ikke kan gå en 
fredelig tur på vores veje uden at blive udspurgt og mistænkeliggjort, og det tager bestyrelsen 
afstand fra. Det er fint og trygt, at vi passer på hinanden, men balancen skal ikke tippe. 
 
Ny sammensætning i bestyrelsen og landsbyrådet 
Michelle Olsen er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager. Førstesuppleant Signe Hansen 
Blegmand, Harmonivej 26, er indtrådt i stedet. 
 
Tangbjerg har også fået en ekstra repræsentant i landsbyrådet, så Janus Pedersen nu deltager 
sammen med Britta Ottosen. 
 
Mange hilsner fra 
Bestyrelsen 
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