Grundejerforeningen Sømandshvileparken
GRØNNE DAGE 2017

12. januar 2017

Det blev på generalforsamlingen i december 2016 besluttet, at der skal ydes 4 grønne arbejdsdage pr. hus i
2017 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 vedrørende tilmeldinger til grønne dage kan kun ske til:
Birthe Sandahl & Torben Brink, SP09, birthe@ideerhverv.com, brink@ideerhverv.com
Der kan kun accepteres tilmeldinger pr. E-mail. Alle tilmeldinger er bindende. Skulle man blive forhindret kan
man rette henvendelse telefonisk (45 57 04 74) 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 pr. E-mail af
bestyrelsens ovennævnte kontaktpersoner senest 10 dage før dagen af hensyn til arbejdets tilrettelægning. Hvis
der ikke er mulighed for at flytte til en anden grøn dag skal der umiddelbart betales som ovenfor anført.
Det er ikke muligt at henlægge sin arbejdsforpligtelse for ”grøn dag” udenfor de nedenfor foreslåede datoer .
Hvis I allerede nu ved, at I ønsker at betale for 1 eller flere grønne dage bedes I umiddelbart indbetale kr. 1.000
per ikke ydede grønne dag til foreningens konto nr. 6509-3050 523 798 (Bank Nordik). Så har vi midler til i god
tid at planlægge og hyre ekstern arbejdskraft. Husk at anføre afsender, evt. husnummer, på indbetalingen.
Ved tilmelding venligst anfør: Dato - antal personer - hvis halve dage da formiddag eller eftermiddag og navne på
de personer, som ventes at møde op. Når man tilmelder sig grønne dage forventes det, at man er indstillet på at
yde en koncentreret arbejdsindsats i de 5 arbejdstimer og ikke bruger tid på andre aktiviteter samtidigt. Det
forventes tillige, at man rydder op efter sig og ikke (uden aftale) efterlader bunker til afhentning.
Af sikkerhedsgrunde skal alle deltagere i grønne dage være fyldt 18 år. Samtidigt betones det, at børn ikke må
være til stede i nærheden af de steder, hvor der arbejdes. Det præciseres, at foreningen ikke har nogen form for
forsikring for evt. personskader, som måtte ske på de grønne dage. Deltagelse sker derfor på eget ansvar.
Ønsker man en ulykkesforsikring eller ansvarsforsikring skal en sådan tegnes privat af det enkelte medlem.
I henhold til foreningens ”Retningslinier for administration af grønne dage” skal tilmeldinger foretages inden
1. april 2017, 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.
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Denne tabel kan evt. gemmes som huskeseddel:
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