
Grundejerforeningen Tårnby Eng

Til grundejerne Tårnby Eng

Vedlagt fremsendes indkaldelse til generalforsamling i vores grundejerforening. Bemærk venligst at 
generalforsamlingen i år afholdes på Korsvejens Skole. Kommunen skal spare, så fremover kan 
Nordregårdskolen ikke benyttes til vore generalforsamlinger.

Vedr. opsætning af brevkasser
I maj måned skrev bestyrelsen til jer, at der ville blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling 
vedrørende indkøb og opsætning af brevkasser. Efter udsendelse af denne skrivelse bad nogle 
grundejere bestyrelsen søge dispensation fra den nye postlov. I juni måned søgte bestyrelsen 
dispensation. Efter utallige telefonsamtaler og rykkere har Post Danmark svaret den 12. oktober 
2011, at vi skal have nye brevkasser, og at de skal opsættes i overgangen mellem fællesarealet og de 
enkelte matrikler, hvor rækken af træer er. For såvidt angår stikvejene skal brevkasserne ved 
stikvejene opsættes helt ude ved fortovet. (Se vedlagte brev fra Post Danmark af 12. oktober 2011 
samt e-mail fra Postdanmark af 14. oktober 2011).

Bestyrelsen vil senest 14 dage før generalforsamlingen udsende forslag samt priser for tre 
forskellige postkasser, som kan danne beslutningsgrundlag for en afstemning på 
generalforsamlingen. Vi har fået tilsagn om at låne et eksemplar af hver af de tre brevkasser, så I 
kan se dem til generalforsamlingen.

Vedtægter opdateres
Vedlagt fremsendes bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om vedtægtsændringer ved 
tilføjelse af et afsnit om pligt til vedligehold samt et afsnit om placering af brevkasser. 

Vedr. belysning vej
Bestyrelsen har aftalt med kommunen, at den nuværende belysning Bolbrovej og Ladbyvej erstattes 
af samme belysning, som etableres i vores område i forbindelse med kabellægning. Dette sker for 
kommunens regning. Det kan ikke oplyses, hvornår udskiftningen vil finde sted. Belysningen 
udskiftes ikke på stikvejene.
Det kan oplyses, at den igangværende kabellægning og udskiftning af belysningen på 
Glamsbjergvej ud for grundejerforeningens parceller er stillet lidt i bero, men vil blive fortsat 
snarest.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

25. oktober 2011


