
  I nuværende periode består bestyrelsen af: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kontakt 

Ønsker man at kontakte bestyrelsen med forslag eller andet, 

kan men benytte adresse og mail som er beskrevet her under. 

Men foreningen har ogsa  en hjemmeside og Facebook profil 

som kan findes ved at søge efter Vejsga rdparken. Her vil der 

komme sidste nyt samt referater fra bestyrelsesmøderne. 

 

Grundejerforeningen Vejsgårdparken 

Vejsgårdparken 20 

4241 Vemmelev 

mail: bestyrelsen@vejsgaardparken.dk 

 

 

Velkommen til  

 

 

Formand Kasserer Referent 

Medlem                     Medlem 

Claus Dyrlund (nr 20) Steffen G. Pedersen (nr 16) Sanne Wordolff (nr 82A) 

Kristian Christiansen (nr 44) Claus Dahl (nr 37) 



 

 

Hvad laver grundejerforeningen? 

Grundejerforeningens arbejde besta r i hovedtræk at varetage 
opgaver som vedligeholdelse af grønne omra der, snerydning 
samt drift af lysmaster.  

Det er ogsa  et ha b for fremtiden at foreningen kan afholde fæl-
les sociale arrangementer samt tilføje omra det nye elementer, 
alt efter hvilke forslag, der bliver stemt igennem pa  generalfor-
samlingen. 

Foreningen blev stiftet i 2005 og omra det dækker over 100 
husstande som ba de besta r af parcelhuse og dobbelthuse.  

É n gang om a ret, som regel sidst i Marts, afholdes der general-
forsamling, hvor alle beboere kan komme med forslag til æn-
dring eller nye tiltag i foreningen. 

 

Bestyrelsen vil gerne byde jer velkommen, og ha ber at i vil fin-
de jer til rette i vores omra de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dronefoto: Allan Tore 

 

Godt at vide …. 

Hvad koster det at være medlem? 

Svar: Det koster pa  nuværende tidspunkt 1800,- pr. a r som be-
tales med 900,- hver halva r. 

Hvordan betaler jeg? 

Svar: Du vil modtage en henvendelse fra vores kasserer, na r besty-
relsen har modtaget meddelelse om tilflytning fra ejendomsmægle-
ren. Det er dog ikke altid at vi fa r disse meddelelser, sa  derfor ma  
du meget gerne ogsa  selv lige kontakte vores kasserer, na r I er 
kommet pa  plads. Det nemmeste er herefter at du tilmelder indbe-
talingen til betalingsservice, sa  betalingen efterfølgende sker auto-
matisk. 

Hvad ma  man og hvad ma  man ikke? 

Svar: Her henviser vi til vedtægterne, som kan findes enten pa  vejs-
gaardparken.dk eller pa  vores facebookside  

(søg efter Grundejerforeningen Vejsga rdparken). 

Ér det frivilligt at være medlem? 

Svar: Nej ifølge lokalplan 117 er der medlemspligt  af grundejerfor-
eningen. 

Lyset i en gadelampe er ga et, hvad sa ? 

Svar: Du skal give besked til bestyrelsen, der sa  vil foresta  udbed-
ring. 

Du har en god ide til forbedring af omra det, hvad gør jeg. 

Svar: Du er altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som 
vil bringe dit forslag videre. Om det er forslag om loppemarked el-
ler et træ, der er ga et ud, det er lige meget. 


