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Kære Grundejer,  NYHEDSBREV nr. 22 
 Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:  1. Det underskrevne og reviderede Årsregnskab for 2015 2. Affaldsindsamling 2016  1. Det underskrevne og reviderede Årsregnskab for 2015 Med henvisning til Indkaldelsen af den 16. marts sender jeg her vedhæftet årsregnskabet for 2015 med Bestyrelsens og Revisionens underskrifter. 2. Indkaldelse til Affaldsindsamling 2016 Affaldsindsamling i Dronningmølle området.  Hjælp med at gøre Dronningmølle området indbydende til sommer  sæsonen uden affald som ligger og flyder. Affaldsposer og et antal  gribetænger vil blive udleveret. Medbring gerne arbejdshandsker.  Vi mødes på Strandkrogen på parkeringspladsen foran campingpladsen  søndag den 17. april kl. 10 og indsamlingen fortsætter til kl. 13:00.  Tilmelding er ikke nødvendig.  Arrangør: Dronningmølle og omegns borgerforening i samarbejde med  Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov.  Der vil være kaffe, the, vand og kage til de fremmødte.  Kontakt Pia Boisen tlf. 21799290.  På gensyn til vores Ordinær generalforsamling Lørdag den 7. maj 2016 kl. 10:00 i Pyramiden, Aktivitetsstuen, Vesterbrogade 54, Gilleleje  Mange forårshilsener  Kjell  
PS 1 De med meget småt anførte links er bevidst lavet meget småt, men kan fortsat markeres og kopieres ind i Internet Browseren og så skulle de pågældende hjemmesider gerne dukke op. PS 2: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til fuglevangen@gmail.com så bliver email adressen fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi, dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart  kunne misbruges. Nyhedsbrevet vil også kunne læses på opslagstavlen og fra vore hjemmeside www.fuglevangen.dk Anbefal gerne naboer og genboer, som ikke modtager Nyhedsbrevet, at sende en mail til fuglevangen@gmail.com  gerne også med oplysning om et mobil nummer, som vi kan bruge i tilfælde af eventuelle service beskeder,  så bliver de tilføjet listen.  


