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Konstituering 
Den 27. februar mødtes den nye bestyrelse og konstituerede sig som følger: 
Formand Kim Scheel, Næstformand Kai Nielsen, Kasserer Amalie Hjernø, Sekretær Jørn Laursen og  
Bestyrelsesmedlem Leif Kjøller.  
Vi glæder os til det nye år og de opgaver og udfordringer der vil følge.  
  
Legepladsen 
The never ending story! Nej, sådan bliver det ikke, men vi venter nu på at Rudersdal Kommune 
giver tilladelse til at etablere legepladsen, som placeres nogenlunde der, hvor den forrige 
legeplads lå (der blev fjernet i december). Heboleg har sat produktionen af legeredskaber i gang. 
Mere nyt så snart vi ved noget!!! 
 
Mailadresser 
Der er nu indsamlet (næsten) alle mailadresser, mindst en per hus. Det betyder at 
kommunikationen fra bestyrelsen til jer frem over vil gå via e-mail. På næste generalforsamling vil 
vi sende et forslag til afstemning om brugen af e-mails, der fastslår, at al kommunikation inklusiv 
indkaldelse til generalforsamling vil foregå via e-mail. Der vil være undtagelser for dem, som ikke 
har angivet en mailadresse, der vil indkaldelsen fortsat blive leveret i postkassen. 
 
Arbejdsdag 
Søndag den 28. maj kl 10.00-15.00. Søen bliver centrum for arbejdsdagen. Der skal fjerne 
dunhamre mod syd, hvor søen åbnes omkring den væltede træstamme. Der skal fjernes en 
havelåge, sikres et brønddæksel og beskæres vildskud. Mød op og tag haveredskaber og værktøj 
med. Afsluttende samles grene fra området til Sankt Hans bålet.  
Der vil være en arbejdsliste og anvisninger til opgaverne. 
Der bliver en let frokost med håndmadder. 
Det er en god måde at lære hinanden at kende på, og vores forening får lavet det, der lige nu 
trænger til en kærlig hånd. 

Sankt Hans. 
Fredag den 23. juni fra kl 18.00. Tag en picnickurv og et tæppe med og find en plads nær bålet før 
kl 18.00. Kl 19.00 Sankt Hans Talen og kort efter tændes bålet. 
Festligt traditionelt tilbagevendende arrangement for alle, med god plads til mange børn. 
 
Sensommerfest 
Fredag den 8. september kl 18.oo I forlængelse af vejfesten sidste år ønsker bestyrelse at invitere 
til en ny vejfest - komme hinanden ved fest. 
Du tager mad og drikkevarer med til eget forbrug. Vi sætter et telt og mange borde op. 
Kom og mød de andre fra foreningen. Det er for alle unge, ældre og børn. 


