
Tangbjerg Grundejerforening 

 

Nyt fra formanden   
På baggrund af adskillige klager, bliver årets første nyhedsbrev desværre indledt med en 

opsang. Der er en stigende tendens til at visse hundeejere i Tangbjerg ikke samler op 

efter deres dyr. Tangbjergvej er efterhånden direkte pinlig. Der ligger bunker alle vegne.  

På fortovet, i rabatten, i poser og poser smides ind i folks haver. Man kan visse steder 

ikke passere med barnevogn uden at køre op i bunkerne. ”Den gamle vej” ved skoven 

bliver brugt – og det er her børnene leger og cykler, og mange folk går tur. Rabatten ved 

skoven bruges – og der samles ikke op. Når vi holder arrangementer på ”den gamle vej” træder man i bunker alle 

steder. Senest ved vores informations skab. DET ER IKKE ACCEPTABELT, og er i strid med bebyggelsens 

ordensregler !!. Har man valgt at have hund, må man tage det sure med det søde.  Det er Jeres ansvar, og der 

sættes ikke flere skraldespande op fordi I ikke bryder jer om at samle op. Så må I lufte hund i jeres egen have, i 

stedet for på vores fælles områder.   

 

Godt forår til alle – vi ses til Generalforsamlingen. 

      Tine Thomsen, formand.  

 

Hjemmesiden, nyhedsbreve m.v.  
Mange flere er kommet til på vores mail-liste, til elektronisk modtagelse af nyhedsbrev m.v. Det er 

super godt og også besparende – da vi sparer en masse uddeling, kopiering, blæk og papir på 

denne måde. (Derved sparer vi også penge). Man kan skrive til 

webmaster@tangbjerggrundejerforening.dk og blive tilmeldt mail listen. Men det er vigtigt at især 

jer som henter mail på tablet og telefon, sikrer jer at mailen er hentet fra serveren, da jeres 

postkasse ellers bliver fyldt op. Vi har p.t. en håndfuld adresser hvor mailen ikke kommer igennem 

på grund af at postkassen er fyldt. - Det giver webmasteren en masse ekstraarbejde, og I modtager 

ikke vigtige informationer. Husk også at ændre jeres mailadresse hos webmasteren når I skifter 

udbyder.  

Husk i øvrigt altid at tjekke hjemmesiden for nyheder og opdateringer (www.tangbjerggrundejerforening.dk)  

 

Generalforsamling 

Der bliver indkaldt til generalforsamling lige om lidt. Det bliver den 3/4-14. Vi mangler 2 stk. suppleanter og et 

medlem til bestyrelsen. Vi er en energisk bestyrelse, som arbejder rigtig godt sammen. Vi har brug for at du kan 

deltage aktivt i arbejdet i bestyrelsen. Du behøver ikke have erfaring med bestyrelsesarbejde, men du skal kunne 

deltage i møderne. Vi holder møde ca. en gang om måneden. Er der ekstraordinære ting klarer vi det pr. mail eller 

holder et kort møde. Det er sjovt arbejde og du får ansvar efter hvad du ønsker. Kontakt evt. medlemmerne af 

bestyrelsen for at høre mere.  

Tænk også allerede nu over, om du har forslag som du ønsker diskuteret på 

Generalforsamlingen. Husk at projekter der vedrører mange, eller er omfattende i 

økonomi eller omfang skal besluttes på Generalforsamlingen.  

 

Hilsen Bestyrelsen 
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