
www.landligger.dk/bakkefryd 
 

Grundejerforeningen 
Bakkefrydgård Sommerlag 

Tisvilde 
April 2018 

                                                                                                                     
Til grundejerforeningens medlemmer 

 
 

Kontingentbetaling og generalforsamling 
 
 
Du bedes venligst betale kontingentet 400,00 kr. for 2018 til grundejerforeningen nu. Og hellere i 
dag end i morgen, så du ikke glemmer det. 
 
Beløbet bedes indbetalt til vores konto i Danske Bank regnr. 1551  kontonr. 9122486  
 
Ved girobetaling via netbank, vælg ’betal indbetalingskort’ og vælg korttype ’01’  I blankt felt 
indtastes kontonr. 9122486. 
 
Husk at anføre sommerhusadressen ved betalingen.  
 
Generalforsamlingen holdes søndag den 6. maj 2018 kl.10.00 i i Sankt Helene Centret, 
Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. 
  
For at få en god start på dagen byder vi på lidt morgenmad.  
 
Vi håber at du vil møde op. Så kan vi blive klogere på, hvem der bor i foreningens område, hvem 
der er ny, hvem der er nabo/genbo, og hvem der bor på en af de andre veje. På den måde kan vi 
også lære hinanden bedre at kende. Samtidig er det jo en glimrende anledning til at drøfte 
sommerlandets glæder og udfordringer. 

 
Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes du venligst tilmelde dig generalforsamlingen og helst senest 
lørdag den 28. april 2018.  
 
Tilmelding sker: 
Ring/sms til Nils Hein på telefon nr. 2294 7819. Indtal eventuelt beskeden på telefonsvareren. 
 
Lægge en seddel med navn og adresse + antal deltagere i Nils Heins postkasse  
på N P Nielsens Vej 9 eller mail til  nils2nils@gmail.com 
 
Email adresse 
Da postvæsenet (så længe det eksisterer) koster og ikke er så hurtigt, og da der er forbundet en del 
arbejde med at sende papirmeddelelser, vil vi meget gerne have din email adresse, så vi kan maile 
til dig i stedet. Mail adressen til: guenter@englmayer.dk eller læg en kuvert i Günters postkasse 
Kornvej 12. Har vi allerede din mailadresse, skal du selvfølgelig ikke gøre noget. 
 
Med venlig hilsen og på gensyn.  
 
På bestyrelsens vegne. 
 
Peter Riis-Hansen 
formand 
 
Regnskab og dagsorden er vedlagt. 


