
God Jul og godt Nytår 

 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt og  

lykkebringende nytår. 

Vi takker for samarbejdet i det forløbne år og ser frem til et kon-

struktivt og målrettet samarbejde med medlemmerne i det nye år. 

 

Snefejning 

 

I forbindelse med vinterens komme og måske snefald, vil der igen i år blive fejet sne på stierne i 

Ketteholm. Som udgangspunkt vil kørevejen ikke blive sneryddet, men såfremt der kommer me-

get sne har bestyrelsen truffet aftale med en lokal vognmand, som i påkommende tilfælde kan 

rydde kørevejen for sne. 

Der vil blive fejet sne på stierne lige så snart de frivillige sne fejere er kommer hjem fra arbejde. 

 

 

Nye lamper på hovedstien 

 

Bestyrelsen har opsat en ny lampe på hovedstien overfor carport nr. 109. Bestyrelsen har fundet at 

denne lampe opfylder behovet til ny belysning set i forhold til pris og udformning. 

Bestyrelsen har besluttet, at der skal opsættes lamper af denne type langs hele hovedstien ind i 

Ketteholm. Såfremt nogen har indsigelser mod denne lampe bedes dette meddelt bestyrelsen  

snarest. Arbejdet med at udskifte lamperne vil formentlig ske i forbindelse med afholdelse af  

aktivitetsdag søndag den 16. maj 2004, hvorfor du allerede nu bedes sætte et x i din kalender, 

således du kan være med denne dag. 

 

 

Generalforsamling 

 

Den næste generalforsamling afholdes tirsdag den 16. marts 2004 kl. 18:30 på lærerværelset på 

Gungehusskolen. Når nu du har din kalender fremme for at sætte x til aktivitetsdagen, bedes du 

også sætte et x denne dag, således du kan komme med til generalforsamlingen. Det er vigtigt at du 

møder op og giver din mening til kende. Der skal nemlig træffes beslutning om, hvordan den nye 

asfalt som skal lægges på kørevejen skal financierers. Belægningen er tilsyneladende så slidt at 

den skal udskiftes inden for et par år. Det kommer til at koste ca. 300.000,00 kr. et beløb, som ik-

ke lige ligger i grundejerforeningens kasse. Der vil naturligvis blive udsendt indkaldelse til gene-

ralforsamlingen jfr. vedtægterne senere. 
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Flasker og stor affald. 

 

Flaskecontaineren er kun til tomme vin og spiritusflasker – for 

pokker. Der lægges stadig tomme slideglas, tomme dressingsflasker, 

tomme syltetøjsglas og andet tom glas emballage i containeren. Alt tom 

glasemballage skal smides ud sammen med køkkenaffaldet – det kan da 

ikke være så svært.  

Det er muligt at det er i en god mening at den tomme glasemballage 

lægge i flaskecontaineren, men firmaet, som tømmer containeren tager 

sig betalt for at bortskaffe tom emballage. 

 

Det kniber desværre gevaldigt med at finde ud af hvad der kan brænde 

og derfor skal i den blå container. Det kan igen konstateres at  

storaffaldsrummet endnu engang er fyldt op med alt andet end  

jernaffald. Storaffaldsrummet er ikke din private mulighed for at komme af med alt muligt affald.  

Fliser, gamle toiletter, maling rester, brugte batterier til biler osv. er dit eget ansvar at komme af 

med. Du bedes derfor undlade, at anbringe alt muligt affald i rummet i strid med reglerne.   

 

 

Brugte juletræer. 

 

Når du skal af med dit brugte juletræ, så skal det ikke smides på pladsen til haveaffald. Der bliver 

ikke hentet haveaffald i vintermånederne. Aflagte juletræer kan imidlertid brænde og bedes derfor 

lægges i den blå container. Husk, at hvis den blå container er fyldt når du vil af med dit juletræ, 

så tømmes den hver torsdag og så er du velkommen til at prøve igen. 

 

 

 

 

 

 

God Jul og Godt Nytår 

 

 

BESTYRELSEN. 
 

DECEMBER 2003  S IDE  2  

 


