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1. Skift af revisor
Bestyrelsen har valgt at skifte revisor, da vores
normale kontaktperson hos Døssing og Partnerne
er gået selvstændig og vi skifter derfor til
”Dueholm & Partnere, Godkendt Revisionshus”.
Prisen er uændret. Da revisoren vælges på vores
ordinære generalforsamling, skal vi høre om der
skulle være indsigelser til Bestyrelsens valg om at
skifte? I så fald skal dette meddeles til
Bestyrelsen. I tilfælde af indsigelser, så indkaldes
der til ekstraordinær generalforsamling.

2. Ladestik til El-biler
Bestyrelsen fik til opgave at udvide kapaciteten til
opladning af el-biler på generalforsamlingen. Det
er nu lykkedes at indgå en aftale om udvidelse fra
2 til 4 ladeudtag. Samtidig er ladestanderne gjort
private, hvilket betyder, at ladestanderne
fremadrettet er forbeholdt for foreningens
grundejere. Det kræver fortsat abonnement hos
E.on, hvis man ønsker at benytte standerne. De 2
nye ladeudtag forventes klar til brug i uge 7.
Vi er i dialog med nabogrundejerforeningerne
omkring eventuel etablering af et fælles ladelaug,
da generalforsamlingen ytrede ønske om
udvidelse af ladekapacitet på de 2 øvrige
parkeringspladser. Interessenter kan henvende sig
Bestyrelsen omkring deltagelse i ladelaugsudvalg.

3. Trampolin
Etableringen af trampolinen på området ud mod
marken overfor nr. 115 er fortsat på programmet.
Vi afventer byggetilladelse fra Hillerød Kommune.
Med lidt held kan vi have den etableret til
april/maj måned.

4. Fysiske nyhedsbreve
For at have mulighed for løbende og hurtigt at
kunne kommunikere nyheder, driftsforstyrrelser
mv. har vi I Bestyrelsen valgt at digitalisere vores
kommunikationsplatform i højere grad. Det
betyder, at vi ønsker at sende nyheder frem på
e-mail. Såfremt I ønsker at modtage
nyhedsbreve fremover, skal I derfor sende en
mail til sekretaer@gf-slettebjerget.dk, hvor I
oplyser husnummer og i emnefeltet skriver ”ja
tak til nyhedsbrev”.
Bestyrelsen vil overholde gældende GDPR regler
for opbevaring og brug af mailadresser.

Nyhedsbreve vil også være tilgængelige på
hjemmesiden: www.gf-slettebjerget.dk
Indkaldelser til generalforsamling vil fortsat blive
omdelt.

5. Foreningens Facebookside
Bestyrelsen vil gerne reklamere for
Grundejerforeningens private
facebookgruppe. Gruppen er udelukkende
for naboer i området Slettebjerget 96-190.
Diverse naborelevant information kan deles
her. For eksempel:
- Erfaringer fra ombygninger og anbefalinger.
- Ting der bortgives
- Efterlysning af tabte ting og sager
- Informationer omkring tyveri eller lignende.
- Søgning efter nabohjælp (snerydning,
hundeluftning, babysitting osv.)
- Påmindelser omkring sociale aktiviteter i
området
- Øvrig relevant information for naboerne.
Gruppen kan søges under navnet:
”Slettebjerget 96-190”

6. Fælles arbejdsdag
Vi har fælles arbejdsdag i foreningen søndag
den 16. maj 2021 klokken 10.00. Vi mødes
ved varmecentralen. Foreningen sørger for
lidt vådt til halsen og pizza klokken 13.00.
Har man i sit område nogle større opgaver,
som kræver hjælp eller særligt udstyr
(maling, værktøj o. lign.), skal dette i god tid
meldes til Bestyrelsen.
Vel mødt.

7. Udstykning på marken
Bestyrelsen er ikke del af den arbejdsgruppe,
der kæmper for at bevare marken.
Arbejdsgruppen er i øjeblikket i gang med
underskriftindsamling. Man kan online støtte
arbejdsgruppen og projektet om at bevare
marken.
Søg efter: ”Nej tak til nye store
boligområder udenom Hammersholt og Ny
Hammersholt” på
www.skrivunder.net

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

