Grundejerforeningen Sømandshvileparken
GRØNNE DAGE 2014
Januar 2014
Hermed udsendes tilmeldelsesinformation for grønne dage i 2014.
Det blev på generalforsamlingen i december 2013 besluttet, at der skal ydes 4 grønne arbejdsdage pr. hus i
2014 og betaling for ikke ydede grønne dage er kr. 1.000 pr. arbejdsdag. Der er loft over deltagerantallet på den
enkelte grønne dag, og tilmeldingerne behandles efter ”først til mølle” princippet.
Al kontakt til bestyrelsen vedrørende tilmeldinger til grønne dage kan kun ske til:
Helle & Peder Krag
SP11
Peder.Krag@mail.dk
45 86 05 25
Der kan kun accepteres tilmeldinger pr. E-mail. Dog kan medlemmer uden E-mail adresse anvende
nedenstående blanket, som afleveres til ovenstående kontaktpersoner, og tilmeldingen er bindende.
Skulle man blive forhindret kan man rette henvendelse telefonisk eller pr. E-mail til ovenstående for at forhøre sig
om mulighederne for at bytte til andre dage, men for at være gyldig skal ændringen være bekræftet skriftligt eller
pr. E-mail af bestyrelsens kontaktpersoner senest 1 uge før dagen af hensyn til arbejdets tilrettelægning.
Ved tilmelding venligst anfør: Dato - antal personer - hvis halve dage da formiddag eller eftermiddag - navne på
de personer, som ventes at møde op (skal være over 18 år).
I henhold til foreningens ”Retningslinier for administration af grønne dage” skal tilmeldinger foretages inden
1. april 2014, idet det antages, at medlemmer, som ikke er tilmeldt grønne dage inden denne dato ønsker at
”betale sig fra det” efter gældende sats for ikke ydede grønne dage.
Ønsker til vedligeholdelsesarbejder i parken, som foreslås udført på de grønne dage kan ske til alle medlemmer
af bestyrelsen indtil 14 dage før den grønne dag.
Grønne dage 2014 Denne tabel kan gemmes som huskeseddel:
Antal
Ved halve dage:
Navne på personer, vi møder med.
personer Anfør formiddag /
Kan ændres indtil 10 dage før den grønne dag:
eftermiddag
Søndag 6. april
Søndag 25. maj
Søndag 15. juni
Søndag 3. august
Søndag 7. september
Søndag 26. oktober
Søndag 16. november

……………………………………………………………………………………………………………………
Grønne dage 2014

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Denne tabel kan afleveres til Helle & Peder Krag – Sømandshvile Park 11
Antal
Ved halve dage:
Navne på personer, vi møder med.
personer Anfør formiddag /
Kan ændres indtil 10 dage før den grønne dag:
eftermiddag

6. april
25. maj
15. juni
3. august
7. september
26. oktober
16. november

Dato, hus og underskrift: _________________________________________________________

Formand: Tom Kristensen
Sømandshvile Park 13
2960 Rungsted Kyst

Telefon:
Mobil:
E-mail:

45 81 87 16
41 62 63 96
Kristensen@Tollerup.net

