
Nyhedsbrev oktober 2021 

 

 
 

Ny facebook gruppe for grundejerforeningen 
Vi har fået ny gruppe, hvor alle kan lave opslag og kommenterer andres opslag.  

Freddy Juhl hjælper bestyrelsen med at administrere gruppen.  
 
Du finder gruppen her: Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand | Facebook 

 
Vi henstiller til at al debat holdes i en god og ordentlig tone.  

 
Træfældning 
Der er nu indkommet så mange ønsker om fældning af træer, at det igen er ved at være tid 

til, at Per laver en aftale med ’Flismanden’. 
 

Så hvis du også har et eller flere træer, du vil have fældet, så kontakt Per. 
Som vanligt er betalingen, at du afgiver træet.  

 
Hjertestarter – Hjerteløber 
Vi udskifter i løbet af vinteren vores hjertestartere til ny model, hvor der kan skaffes 

reservedele – specielt batterier.  
Den nye model er meget brugervenlig og kan tale både dansk og engelsk. Den har speciel 

børneknap funktion. 
 
Samtidig vil vi orientere om muligheden for at blive hjerteløber. Du kan læse mere om, hvad 

en hjerteløber er og hvorfor de gør gavn her: Hjerteløber (hjertestarter.dk)  
 

Vedligehold af område 
Per er i fuld gang med at beskære træer og buske i området. Fællesområdet ved 
Brombærvej vil blive slået med brakpudseren. 

I løbet af vinteren vil der blive udskiftet plader på legepladsernes huse, da der er enkelte 
der trænger til nye.  

 
Referat af generalforsamling 
Du kan finde referat af generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling på samme 

side som de øvrige materialer til generalforsamlingen 
Generalforsamling 2020+2021 | grf-stauning (stauningvesterstrand.dk)  

 
Du kan også se de nye vedtægter samme sted eller her: Vedtægter | grf-stauning 
(stauningvesterstrand.dk) 

https://www.facebook.com/groups/956432948245007
https://hjertestarter.dk/hjerteloeber
https://www.stauningvesterstrand.dk/generalforsamling-2020
https://www.stauningvesterstrand.dk/vedtaegter
https://www.stauningvesterstrand.dk/vedtaegter


 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at kontingentet fra 2022 stiger til kr. 1.500, -  
årligt. Beløbet opkræves fortsat af kommunen.  

 
På generalforsamlingen kom der flere forslag under eventuelt. Bestyrelsen har drøftet 
forslagene. Vi vil arbejde videre med at synliggøre vores planer for investeringer. Dvs. skabe 

et overblik over vores visioner med et bud på investeringsbehovet. Vi vil formentlig ikke 
kunne gennemskue alle behov for investeringer på 10-15 års sigt. Og vi vil ikke kunne binde 

alle fremtidige bestyrelser til det. Der vil også opstå behov og muligheder, som vi ikke kan 
forudse, hvor vi i lighed med fremtidige bestyrelser vil vælge at handle i forhold til, hvad vi 
anser for bedst for alle grundejere.   

 
Oktober hilsner fra bestyrelsen 
 


