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1. december 2019
Kære Grundejerforening,
NYHEDSBREV nr. 29
Dette Nyhedsbrev har kun 1 punkt:
1. Referat af det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 17/11-2019
Som det fremgår af det vedhæftede underskrevne referat, så blev Vedtægtsændringerne enstemmigt
vedtaget af de fremmødte grundejerforenings-medlemmer.
Vores grundejerforbund hedder således nu Gribskov
uændret bestyrelse til og med 31/12-2019.

Landligger Forbund og fortsætter med

Med virkning fra 1/1-2020 bliver vi 101 grundejerforenings-medlemmer, som repræsenterer cirka 8.000
sommerhusejere i Gribskov Kommune, med en ”forretningsbestyrelse” bestående af 4
bestyrelsesmedlemmer fra GGØ og 3 fra LLS,
indtil der, på Delegeretmødet i september 2020, vælges en ny bestyrelse af medlemsforeningerne.
Der forestår nu en mængde praktiske forhold, der skal håndteres af de 2 forbunds arbejdsgruppe, og der
vil naturligvis løbende blive orienteret herom direkte fra arbejdsgruppen i december måned.
Mange hilsener med ønsker om et dejligt vinter fra os alle i Forretningsudvalget.
Kjell
Sekretær
PS Vores julehilsen kommer naturligvis i december

PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn søgt begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle vurderinger/fortolkninger
står for min personlige regning.
PS 2: De, med meget småt, anførte eventuelle links er bevidst lavet meget småt, men kan fortsat markeres og kopieres ind i Internet
Browseren og så skulle de pågældende hjemmesider eller dokumenter gerne dukke op.
PS 3: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til kjellnilsson44@gmail.com, så bliver e-mail-adressen fjernet
for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi (b.c.c.), dvs. man kan
kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges.
Alle vores medlemsforeninger er naturligvis velkomne til at videresende Nyhedsbrevet til sine egne grundejere/medlemmer.
Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses fra vore hjemmeside www.gggf.dk og på Facebook gggfost@gmail.com
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