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Lærker har vi allerede set flere af, så forår må det være. Sidste år var en lang, tør og varm sommer ud over det 
sædvanlige. Vi håber på, at kommende sommer også bliver varm og solrig. 
 

Grundejerforeningen har nu en hjemmeside https://www.grf-kongsgaard.dk/ , hvor alle kan finde information 
om foreningen. Bestyrelsen overvejer om der skal være en eksklusiv del med særlig adgang for medlemmer, 
hvor yderligere information kunne lægges op. Bestyrelsens medlemmer og tlf. numre er der. 
 

Grundejerforeningen har også en lukket Facebook gruppe GEFKongsgaard, hvor deltagerne får information fra 
grundejerforeningen og hvor de kan kommentere og diskutere med bestyrelsen og hinanden. 
 

Endelig så har grundejerforeningen også en ny e-mailadresse kongsgaard@grf-kongsgaard.dk , som 
bestyrelsen også kan anvende til udsendelse af information og hvor medlemmerne kan returnere svar eller 
spørge bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt opgiver deres e-mailadresse, da det gør 
kommunikationen lettere og minimerer omkostningerne for grundejerforeningen. Vi henviser her til 
grundejerforeningens privatlivspolitik  https://www.grf-kongsgaard.dk/privatlivs-politik/ . 
 

For at sikre det bedste for medlemmerne og grundejerforeningens fremtid skal der nye kræfter til ind imellem 
og bestyrelsen opfordrer til, at interesserede i bestyrelsens arbejde tager kontakt til et af bestyrelsens 
medlemmer per telefon eller via foreningens e-mailadresse. 
Aktiviteter i Grundejerforeningen: 
 

Sørøverskibet 
Yderligere renovering af sørøverskibet finder sted i løbet af de næste par måneder. 
 

Gule afstandspinde 
Generalforsamlingen tilkendegav, at man ikke ønskede disse. Derfor ingen vedligeholdelse eller udskiftning fra 
foreningens side ved bestyrelsen. 
 

Sct. Hans aften i Grundejerforeningen Kongsgaard 
Sidste års Sct. Hans aften blev aflyst pga tørke og risiko for brand. 
I år prøver vi igen at få arrangeret en hyggelig Sct. Hans aften på fællesarealet. Bestyrelsen har igen lavet aftale 
med Ole Olsen om at holde båltalen kl 20.00 og derefter tændes bålet ca. kl 20.15. 
 

Der vil igen i år være mulighed for køb af kaffe, øl og vand og der vil være lidt levende musik. Grene og kviste 
til bålet kan afleveres på bålpladsen på fællesarealet fra d. lørdag d. 8. - søndag d. 16. juni 2019. Grenene må 
højst have en diameter på 5 cm og have- og hækaffald er ikke tilladt.  
 

Sommerfest 
Årets sommerfest er flyttet jvf generalforsamlingsbeslutning og afholdes lørdag d. 10. august på fællesarealet. 
Særlig invitation vil blive sendt ud og eftermiddagen vil være forbeholdt børn og barnlige sjæle. Prisen for 
deltagelse om aftenen med musik og dans er 30 kr./person. I teltet kan købes vin, øl og vand og kaffe jvf 
tilladelse fra politiet.  Menuen er endnu ikke afklaret, men det vil fremgå af tilmeldingen, som udsendes 
senere. Hvis man hellere vil have egen mad med i stedet for, er man også velkommen til dette.  
 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen bliver i år holdt søndag 02.06.2019 i HUSET i Kr. Stillinge. Særlig invitation følger. 
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