GRUNDEJERFORENINGEN HELSINGE VEST
Helsinge den 21. april 2020

Til Grundejerforeningens medlemmer.
Grundet de nuværende regler for større forsamlinger har bestyrelsen besluttet
at suspendere generalforsamlingen i år. Det nuværende forsamlingsforbud er
gældende til udgangen af august, og vi føler, at det giver meget lidt mening at
udsætte generalforsamlingen indtil da, da vi så er igennem tre fjerdedele af
vores regnskabsår.
Suspenderingen betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter et år mere
på deres poster, og vi dermed udskyder de pladser, som er på valg i år.
Budgettet fastholdes på kr. 500.00 per parcel lige som sidste år. Dette betyder, at vi forventer at tære cirka 100.000 på beholdningen. Dette er for at få
udført nogle af de vedligeholdelser af vores fælles arealer, som blev vedtaget
sidste år, men som ikke er udført endnu, da de viste sig at være mere omfattende end først antaget.
Vi havde et godt økonomisk år sidste år, så vi har lidt ekstra på kistebunden,
som vi kan bruge til at komme videre i år, dette fremgår af regnskabet for sidste år.
Regnskab og budget fremsendes sammen med denne skrivelse, og I er velkomne til at stille spørgsmål, helst på mail til bestyrelsen@helsingevest.dk, så
vil vi svare efter bedste evne.
Til sidst en lille opfordring, selv om vi er i en meget anderledes situation, bedes i huske vores vedtægter vedrørende støjende arbejde i weekenderne. Der
har desværre været en tendens til at det ikke er blevet respekteret de sidste
par uger.
Vi i bestyrelsen håber, at I alle er ved godt helbred og, at I kommer godt igennem den usædvanlige situation, vi alle står i.
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Helsinge Vest
Erik Bangsø
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Erik Bangsø
Fyrrevej 11
3200 Helsinge
Tlf. 24 93 51 81

Henrik Haim
Lærkevej 36
3200 Helsinge
Tlf. 40 63 25 94

Anni Gucz
Hybenvej 9
3200 Helsinge
Tlf. 21 70 06 82

Karsten Nielsen
Bryderupvej 40
3200 Helsinge
Tlf. 21 63 11 42

Bo Harhorn
Lærkevej 17
3200 Helsinge
Tlf. 29 48 99 71

Anne Funk
Syrenvænget 3
3200 Helsinge
Tlf 24 91 40 10

Anja Lylloff
Hybenvej 19
3200 Helsinge
Tlf 23 83 14 51

