
Grundejerforeningen Sandhøj 

 
 

Medlemsorientering  

 

Generalforsamlingen den 28. april samlede et solidt fremmøde. Formand Bjarne Petersen gav en 

fyldig beretning om de vigtigste indsatsområder i det forløbne år og orienterede om fremadrettede 

fokuspunkter. Beretningen kan læses på grundejerforeningens hjemmeside www.sandhoej.dk, men 

for det tilfælde, at enkelte medlemmer ikke har mulighed for at gå på nettet, kan man naturligvis få 

et eksemplar hos bestyrelsen. 

 

Som det bl.a. fremgår af referatet, har der været en del udskiftninger i bestyrelsen i løbet af året, og 

på generalforsamlingen meddelte to medlemmer, herunder foreningens mangeårige bestyrelses-

medlem og formand gennem de seneste to år, Bjarne Petersen, at de ikke ønskede at genopstille til 

bestyrelsen.  

 

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig således: 

 

Funktion/ansvar Navn Adresse Tlf. nr. e-mail adresse 

Formand Finn Moefelt Rødkløver- 

vænget 3 

46190525/mobil 

23435580 

moefelt@post9.tele.dk 

Kasserer Jennie Kondal 

Christensen 

Sivænget 7 Mobil 24837511 jenniemkc@gmail.com 

Sekretær Nynne Larsby 

Friis 

Sikærsvej 14 Mobil 31348584 nynnelh@ofir.dk 

Legeplads/ 

Grønne områder 

Maja 

Lundquist Høi 

Sikærsvej 11 Mobil 29660741 Maja_lundquist@ 

hotmail.com 

Hjemmeside/ 

Legeplads/ 

Grønne områder 

Katrine 

Jerndal Kane 

Mosevænget 8 mobil 22992629 katrinekane@mail.dk 

 

Bestyrelsen ser det som sin opgave at virke for, at vores område fremtræder og fungerer 

tidssvarende og ordentligt, således at den enkeltes udfoldelsesmuligheder er maksimale med et 

passende hensyn til naboer og omgivelser. Foreningen har af Roskilde Kommune fået tillagt en vis 

medindflydelse i forbindelse med ansøgninger om om- og tilbygninger, som afviger fra den 

gældende deklaration for området, herunder etablering af selvstændige udhuse af en hvilken som 

helst størrelse. Dette vil vi forvalte liberalt, men altid med respekt af nabohensyn.  

 

Med nedlæggelsen af fællesantenneanlægget er foreningens fokusområder samtidig blevet mere 

koncentrerede omkring de fysiske rammer for livet i vores del af Snoldelev. Vi er i den forbindelse 

også fast besluttede på, at foreningen skal følge en ordentlig og kvalitetspræget, men samtidig 

økonomisk tilbageholdende praksis. 

 

Invitation/opfordring 
Vi har investeret i en dejlig legeplads i vores by. Den er et aktiv for byens børnefamilier, men 

bestemt også for de af os, som af og til får besøg af venner med børn og ikke mindst vores 



eventuelle børnebørn. Legepladsen er i alles interesse. Lad os derfor værne bedst muligt om den i 

fællesskab. 

 

Mød op søndag den 4. september 2011 kl. 11:00 på legepladsen, hvis du/I vil give en hånd 

med, når vi skal have givet legeredskaberne en tiltrængt vedligeholdelse/make-up. Der skal olieres 

træværk, men vi skal også have færdiggjort legepladsen med en kantning i træ, som kan sikre, at 

gruset forbliver der, hvor det skal være og skabe maksimal sikkerhed for børnene. 

 

Maja og Katrine koordinerer indsatsen, og af praktiske hensyn opfordrer vi dig/jer til at kontakte en 

af dem og aftale, hvad du særligt kunne tænke dig at bidrage med under aktiviteten. 

 

Også noget for børnene. Vi forventer selvfølgelig, at mange vil vise interesse for arrangementet. 

Derfor vil der også samtidig blive arrangeret et legetøjs-loppemarked. Alle, som har legetøj 

liggende, som de gerne vil sælge, opfordres til at medbringe dette på pladsen samme dag. Markedet 

er naturligvis grundejerforeningen uvedkommende i økonomisk henseende, men mon ikke der her 

kunne være en lejlighed til at gøre gode køb og salg? 

 

Bestyrelsen sørger for øl øg vand og lidt mundgodt til de arbejdende deltagere, og andre vil kunne 

købe drikkevarer til runde butikspriser. 

 

Vel mødt. 

 

Foreningens vedtægter har mange år på bagen og trænger til en modernisering. Det er bestyrelsens 

plan at kunne fremlægge forslag hertil på næste års generalforsamling. I den forbindelse er gode 

ideer fra medlemmerne meget velkomne. Har du tanker i den retning, opfordrer vi dig til at give en 

melding til formanden eller sende dit forslag via hjemmesiden. Du kan også deltage i det indtil 

videre snævre udvalg, som i den kommende tid vil arbejde med vedtægterne. 

 

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 

Fremtidig information  

De elektroniske medier står som bekendt for en større og større andel af informationsformidlingen. 

Grundejerforeningen Sandhøj er godt med i form af hjemmesiden www.sandhoej.dk. Vi glæder os 

over, at besøgsaktiviteten på hjemmesiden er stigende, og opfordrer til, at man regelmæssigt lægger 

vejen om ad denne. 

 

Som et nyt tilbud har du nu også mulighed for at tilmelde dig grundejerforeningens 

informationsformidling via e-mail. Leverer du nedenstående talon til et af bestyrelsesmedlemmerne, 

sørger vi for, at du modtager besked hver gang, der sker væsentlige opdateringer af hjemmesiden 

eller foreligger andre former for information fra grundejerforeningen. Du kan også give din 

tilmelding via hjemmesiden. 

 

Vi håber, at mange vil gøre brug af denne nye informationsmulighed. 

 

God sommer. 

 

Bestyrelsen 

 



Hertil talon: 
Undertegnede tilmelder mig herved Grundejerforeningen Sandhøjs elektroniske 

informationsservice, idet foreningen bedes anvende følgende e-mail adresse til fremsendelse af 

informationsmateriale/oplysninger:   

 

 

_________________________ 

 

Jeg er samtidig indforstået med, at jeg ikke længere modtager informationsmaterialer fra foreningen 

i papirform. 

 

 

Navn:           ________________________ 

 

 

Adresse:       ________________________ Underskrift ______________________ 

 

 

 

NB: Du kan også tilmelde dig ordningen via hjemmesiden. Husk at nævne, at du dermed ikke 

længere behøver at modtage materialer fra foreningen i papirform. 


