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Nye vedtægter trådt i kraft. 

Forslaget til nye vedtægter, som er omdelt til alle og blev vedtaget uændret på generalforsamlingen 

den 26. april, er nu tiltrådt af Roskilde Kommune uden bemærkninger. Vedtægterne fra 1979 er 

hermed bortfaldet og afløst af de nye vedtægter, som tillige kan ses på hjemmesiden 

www.sandhoej.dk eller hentes fra denne. Vedtægterne kan naturligvis også rekvireres hos 

bestyrelsen.  

 

Sensommerarrangement - sæt kryds i kalenderen! 

Inspireret af det vellykkede medlemsarrangementet sidste sommer med fokus på legepladsen har vi 

lagt os i selen for at skabe et lignende aktivitetsbaseret fællesarrangement i sensommeren. Denne 

gang vil der ud over hyggeligt samvær være opgaver for de fingernemme, som har lyst til at give en 

hånd med ved demontering af foreningens skrottede tv-udstyr. Vi mødes derfor på pladsen ved 

senderhuset og svævebanen. Boldmålene og træværket i svævebanen trænger samtidig til en 

bevarende opfriskning. Også her vil man kunne yde en indsats. 

 

I programmet indgår også en gentagelse af sidste års populære legetøjsmarked. Og denne gang 

forestiller vi os arrangementet udvidet til et lidt bredere loppemarked. Mange har sikkert effekter, 

som familien ikke længere selv benytter, men som kan være interessante for nye ejere. Benyt denne 

lejlighed til at glæde andre med et godt tilbud. Du kan medbringe effekter eller alternativt udbyde 

disse via billedopslag på pladsen. Det hele sker søndag den 23. september fra kl. 11:00 til 17:00. 

Der vil kunne købes drikkevarer og lidt mundgodt på pladsen. Tag familien med og vær med til at 

skabe en festlig og udbytterig dag.  

 

Information via e-mail og hjemmeside. 

Det bliver i stigende grad naturligt at modtage informationer via de elektroniske kanaler frem for i 

traditionel papirform. Denne mulighed findes også her i foreningen. Al generel medlemsinforma-

tion er tilgængelig på hjemmesiden. Tilmelder du dig ordningen, får du besked via e-mail, når der 

kommer nye informationer på siden. Du kan aflevere nedenstående talon til et bestyrelses-medlem 

(se bagsiden af talonen) eller tilmelde dig direkte via hjemmesiden.  

 

God sommer til alle. 

   Bestyrelsen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hertil talon: 
Undertegnede tilmelder mig herved Grundejerforeningen Sandhøjs elektroniske informations-

service, idet foreningen bedes anvende følgende e-mail adresse til advisering af nye informationer 

fra foreningen:   

 

_________________________ 

 

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

i papirform. 

 

Navn:           ________________________ 

 

 

Adresse:       ________________________ Underskrift ______________________ 


