
Generalforsamling 

 

Efter generalforsamlingen den 21. 

marts er bestyrelsen ændret lidt i 

forhold til tidligere. 

Palle ønskede at træde ud af be-

styrelsen. Palle skal også her have 

tak for den store indsats som han 

ydede som kasserer for grundejer-

foreningen og for sit engagement i 

bestyrelsen. 

Vi håber at se dig til nogle gode 

aktivitetsdage. 

                             

    

    

    

    

Per Munk, Ketteholm 61 blev 

valgt ind i bestyrelsen og er blevet 

næstformand for grundejerforenin-

gen. 

Det var  en meget positiv oplevelse 

at være til generalforsamling i år. 

Der var en positiv stemning og det 

var dejlig at så mange havde fun-

det vej til Gungehusskolen for at 

deltage.    

  

Bestyrelsen vil konstruktivt arbej-

de på at Ketteholm forsat forbliver 

den oase som den er midt i en stor-

by. Her skal være plads til alle og 

her skal være rart at være.  

Det forpligter lidt at være medlem 

af sådant et lille samfund og det 

betyder også at alle må yde en ind-

sats - især omkring affaldsordnin-

gerne for at tingene kommer til at 

fungere optimalt. 

Se mere herom på  næste side. 

 

Såfremt der er noget du er i tvivl 

om er du altid velkommen til at 

kontakte et bestyrelsesmedlem. 
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Punkter af særlig 

interesse: 

 Generalforsamling 

 Aktivitetsdage 

 Nye borde og stole 

 Mere lys i carportene 

 Haveaffald 

 Andet affald 

 Trillebøre 

 Hunde og katte 

Nyhedsbrev 

Grundejerforeningen Ketteholm  

Nye borde og stole   
 

Som nævnt i referatet for fra 

generalforsamlingen er der kom-

met nye borde og stole til grund-

ejerforeningen . 

Der er kommet 35 nye stole i 

formspændt bøg med blåt ve-

lourbetræk. De er rigtig pæne og 

vores håb er at grundejerforenin-

gens medlemmer passer godt på 

stolene når de skal bruge dem. 

Der er kommet 9 ”nye” borde i 

en handy størrelse. 

Borde og stole er placeret 

i skuret ved vendepladsen. 

Grundejerforeningens 

medlemmer kan låne bor-

de og stole til eget brug. 

Reservation foregår på 

kalenderen der er ophængt 

i skuret. Nøgle til skuret 

kan lånes ved henvendelse 

til et bestyrelsesmedlem    

Vi henstiller til at borde 

og stole stilles tilbage i 

skuret umiddelbart efter 

brug og ikke står udendørs 

således de bliver våde af 

dug eller regn (hvis solen 

skinner er det selvfølgelig 

i orden). 

Såfremt uheldet skulle 

være ude og der bliver 

spildt på stolene gav da 

venligst besked  ved afle-

vering så stolen kan blive 



Såfremt hunden eller katten 

alligevel ved et uheld besørger 

andre steder end på hunde-

græsset  skal 

efterladenska-

berne natur-

ligvis samles 

op således vi 

slipper for at 

træde i en 

hunde høm-høm og børnene 

slipper for at blive smurt ind i 

kattehøm-høm efter leg i 

sandkasserne. Vi 

gør opmærksom på 

at hunde ikke må 

være til gene for an-

dre ved f.eks. at gø i 

haven.            

Hunde og katte. 

Sommeren nærmer sig og det 

betyder også at børnene igen 

skal ud og lege. I den anled-

ning skal vi indskærpe, at 

hunde og katte skal holdes i 

snor når de luftes. Hvis de 

skal luftes i Ketteholm må det 

kun ske på området nord for 

carportene ikke andre steder !                        

Ansvarsbevidste hunde og 

katteejere bliver sat i bås med 

de få som ikke vil overholde 

reglerne - det er synd…... 

Aktivitetsdage. 
 

På generalforsamligen fremkom 

der fra flere sider ønske om at der 

blev gjort noget ved områdets le-

gepladser. Det har bestyrelsen ta-

get til efterretning og på den først-

kommende aktivitetsdag vil vedli-

geholdelse af legepladserne være i 

fokus. 

Datoen for aktivitetsdagen er fast-

sat til den 10. juni 2001 kl. 1259 

Vi vil gerne 

opfordre dig til 

at møde op og 

give en hånd 

med, så vi kan 

nå rigtig meget 

- også selv om du ikke er bruger af 

legepladserne. 

 

Husk der er 200,00 kr. til alle som 

er med hele dagen.           
 

 

 

 

Mere lys i carportene 

 

På generalforsam-

lingen blev det ved-

taget at der skulle 

opsættes kraftigere 

lys i carportene for 

at undgå tyveri fra 

vores biler. 

 

Bestyrelsen har opsat en lampe i 

en carport for at finde ud af hvor 

mange lamper vi skal anskaffe, 

ligesom den mest hensigtsmæssige 

placering skal afprøves. 

Når disse overvejelser er færdige 

vil vi påbegynde arbejdet med at 

sætte mere lys i carportene.       

meters længde og det alt sammen 

lægges på haveaffaldspladsen ved 

vendepladsen. 

Med hensyn til det øvrige affald så 

er der ingen ændringer. Den blå 

container er til brandbart affald og 

skuret er til ting af metal. Så nemt 

er det - det ser desværre ikke altid 

sådan ud. Flaskecontaineren er 

kun til tomme vin og spiritusfla-

sker. Så nemt er det !! 

Stativerne til køkkenaffald er fyld-

te når der ikke kan være mere i 

Affald 

Årstiden nærmer sig, hvor vi skal i 

haven. I den forbindelse vil der 

også komme en del haveaffald. 

Vores bøn er at haveaffaldet be-

handles efter de givne retningslin-

jer. Dvs. at haveaffald skal pakkes 

i papirsække. De kan købes i Net-

to, hos farvehandleren og mange 

andre steder til en rimelig pris. 

Derfor ingen haveaffald i plastpo-

ser. 

Grene bundtes i bundter a´ ca 1 

sækken - så lad være med at prop-

pe mere affald ned i sækken. Lad 

være med at stille dit affald ved 

siden af stativerne - det lokker 

rotter og andre dyr til. Det er 

ulækkert, især ikke mindst for den 

som skal fjerne det igen. 

Vær med til at overholde disse 

ganske få regler og vær med til at 

Ketteholm er et dejligt sted at væ-

re. 

Bestyrelsen 
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       Trillebøre     
 

Der er i grundejerforeningen 3 tril-

lebøre som frit kan lånes efter be-

hov. Trillebørene ”bor” foran sku-

ret ved vendepladsen. Vær venlig 

at stille trillebøren tilbage efter 

brug. Det vil spare mange for ople-

velsen at skulle på trillebørjagt 

rundt i bebyggelsen. 

 

 

.              


