VELKOMMEN TIL PEDERSDAL GRUNDEJERFORENING
Kære nye Medlem!
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at ønske jer velkommen til Pedersdal
Grundejerforening.
Vi håber I bliver glade for jeres nye sommerhus og at I er parat til at værne om vores
skønne område her på Marielyst.
Foreningen dækker området vest for Bøtø Ringvej til Lævej og fra Pedersdal til
Tidselvej og består af 627 matrikler (oprindelig 642 matrikler).
Vores grundejerforening blev stiftet i 1960-erne og har en bestyrelse bestående af en
formand, en kasserer, 5 medlemmer, en revisor samt suppleanter.
Grundejerforeningen har 3 tinglyste deklarationer, som vi opfordrer jer til at læse.
Beplantning er en væsentlig del af deklarationerne, som omhandler, at du ikke på din
grund har beplantning og træer, som generer væsentligt i forhold til andre
grundejere. Foreningen har følgelig bestyrelsesmedlemmer, som er behjælpelig med,
at deklarationernes formål overholdes.
Foreningen har en hjemmeside www.pgf.dk samt en fælles mailadresse post@pgf.dk.
Kassereren kan kontaktes direkte vedrørende især ændring i postadresse
(hjemadresse), ejerskifte og kontingenter på post@pgf.dk.
Betalingsservice må meget gerne anvendes for at spare på miljø og tidsforbrug, da
ulønnet arbejde.
Vi beder jer om løbende, at orientere jer om vores fællesskab på hjemmesiden og
benytte mailadressen, hvis du vil i forbindelse med bestyrelsen.
Navne og adresser på den siddende bestyrelse, finder I på hjemmesiden, hvor du
også kan se vores vedtægter og de 3 tinglyste deklarationer.
Det er også på vores hjemmeside, du kan finde alle vigtige informationer, såsom
indkaldelse til generalforsamling, referat fra generalforsamling, regnskaber og andre
informationer mv.
Foreningen har også et ”udhængsskab” ved starten af Trevlekronevej, hvor du kan
orientere dig om tingenes tilstand, men vi anbefaler at bruge hjemmesiden, som altid
er opdateret.
Hvis bestyrelsen ikke allerede har jeres mailadresse og telefonnummer, opfordrer vi
jer til at sende dem til post@pgf.dk. Vi understreger, at jeres mailadresse vil blive
behandlet fuldt fortroligt, og adressen vil derfor ikke fremgå af rundsendte mails fra
foreningen.
Endnu engang velkommen til Pedersdal Grundejerforening.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

