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Viben, stæren, gul sommerfugl er set – foråret er kommet og nu skal græsset slås.
Græsslåning
Vores nye aftale med Henrik Andersen, Dybkærgaard er følgende:
Græsslåning hver 14. dag (ulige uger) med start uge 15:
På arealet ved legepladsen + en sti hen til Spurvevej + en sti ned til søen og mod Strandpibervej.
Græsslåning omkring bålpladsen i uge 21, 23 og 25
Klipning af hække 1 gang før Skt. Hans.
Aftalt pris 12.000 kr. ( i 2018 betalte grundejerforeningen 27.500 kr. for hele fællesarealet)
HUSK selv at beskære beplantning ud til fælles vej og fælles areal.
HUSK at samle op efter din hund, OG tag posen med hjem …
Sct. Hans aften i Grundejerforeningen Kongsgaard
Med forbehold for aflysning vil bestyrelsen prøve at arrangere Sct. Hans aften på fællesarealet. Bestyrelsen har
en aftale igen med Jens Christian Jørgensen. Båltalen holdes kl 20 og derefter tændes bålet.
Hvis muligt vil vi igen sørge for lidt levende musik og der vil være mulighed for køb af kaffe, øl og vand.
Grene og kviste til bålet kan afleveres på bålpladsen på fællesarealet fra lørdag d. 6. - søndag d. 21. juni 2019.
Grenene må højst have en diameter på 5 cm og have- og hækaffald er ikke tilladt.
Sommerfest
Årets sommerfest er aflyst pga manglende tilslutning i 2018 og 2019.
Nabohjælp
Vi erindrer om Nabohjælp ordningen og kan for nuværende notere, at vi er nu 35 deltagere i vort område.
Hjertestarter
Den fælles hjertestarter en nu på den offentlige oversigt https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/findhjertestartere#id/1000029729/14.
Generalforsamling
Generalforsamlingen bliver i år holdt søndag 28.06.2019 i HUSET i Kr. Stillinge. Særlig invitation følger.
Kontingentopkrævning
Opkrævning er sendt ultimo marts. Kontakt Inge på 2982 8475, hvis du ikke har modtaget den.
Vi erindrer om foreningens hjemmeside: https://www.grf-kongsgaard.dk/ og foreningens lukkede Facebook
gruppe GEFKongsgaard, hvor deltagerne får information fra grundejerforeningen og hvor de kan kommentere
og diskutere med bestyrelsen og hinanden og vor e-mailadresse kongsgaard@grf-kongsgaard.dk .
Pas godt på jer selv og hinanden og vi ønsker en varm og solrig sommer uden Corona virus
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