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Bestyrelsen m.v.: Som det er bekendt blev Charlotte Prytz (39) ved årets generalforsamling
valgt som ny formand for foreningen, og Dennis Frederiksen (34) blev valgt ind i bestyrelsen.
I løbet af forsommeren har Henning Marcussen ønsket at træde ud af bestyrelsen, og 1.
suppleanten Thomas Bognár (46) er trådt ind i hans sted. Den øvrige bestyrelse takker
Henning Marcussen for en aktiv deltagelse i arbejdet i de forløbne år. Efter årets
generalforsamling er alle fire veje således repræsenteret i bestyrelsen, hvilket ses som en
meget positiv udvikling. Bestyrelsen er så i gang med løsning af de aktuelle opgaver
Hjemmeside: Ved generalforsamlingen blev det, efter forslag fra Arne Lund, besluttet at
Grundejerforeningen skulle oprette en hjemmeside på internettet, og Arne gav tilsagn om, at
forestå det praktiske ved oprettelsen. Efter en stor indsats fra Arnes side er hjemmesiden
nu en realitet. Den kan findes på adressen nivåpark.dk . Selve opsætningen af hjemmesiden
taler stort set for sig selv. Under ”Arkiv” er lagt diverse dokumenter vedr. foreningen
arbejde, som kan have interesse for medlemmerne. ”Om Nivåpark” omfatter dokumenter af
mere almen interesse. Bestyrelsen hører gerne medlemmernes kommentarer og forslag til
indhold på hjemmesiden.Det er muligt, at der vil forekomme ændringer i opsætning og
indhold, da hjemmesiden stadig er under opbygning. Videre information om hjemmesiden vil
fremgå af denne.
Hække m.v.: Der har været godt gang i klipning af hække rundt omkring ved de enkelte
parceller, og vi håber stadig at flest muligt, selv klipper omkring egne haver.
For de beboere der ikke magter at klippe hækkene selv, er der truffet aftale med et
gartnerfirma om klipning i uge 29 eller 30 i slutningen af juli. Det er godt nok længe efter
Sankt Hans, men da Grundejerforeningen kun lader hækkene klippe en gang i sæsonen, er
tidspunktet skubbet lidt ud, for at få lidt mere af væksten med. Der er truffet aftale med
enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres
ejendomme. Bestyrelsen vil tage kontakt til andre, som ikke har fået klippet hæk, og træffe
nærmere aftale. Firmaet er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte
beboere, når de begynder, og her kan så aftales detaljer.
Såfremt nogen ønsker at få klippet hæk, men ikke er blevet kontaktet af bestyrelsen, bedes
de kontakte kasseren, Hans Rasmussen i nr. 18 eller et andet af bestyrelsens medlemmer.
Øvrige arbejder: Bestyrelsen har modtaget enkelte ønsker om fældning af generende
træer, og der er observeret andre ting, som trænger til udbedring. Disse ting vil blive taget
op til overvejelse i bestyrelsen i løbet af sommeren.
Hvis en beboer, ud over hækklipning, ønsker at klippe og beskære i grundejerforeningen
beplantninger, skal dette ske efter nærmere aftale med bestyrelsen.
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