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Dette brev til nye medlemmer, omdeles med haveaffaldsmeddelelsen til orientering for alle 

grundejerforeningens medlemmer. 

Kære nye ejere af  ……………                                

 

Velkommen til " Grundejerforeningen Bakkefrydgård" som foruden jer har 79 medlemmer, der ejer 

alle parcellerne på N.P. Nielsensvej, Bakkefrydvej, Kornvej, Kløvervej samt enkelte parceller på 

Stokkevej. 

I er således blevet medlem af en lille grundejerforening med 80 medlemmer, hvis primære formål 

er at vedligeholde grundejerforeningens veje og drænsystem. I har sikkert lagt mærke til, at vores 

øst/vest gående veje er lidt anderledes end de øvrige veje i området. De er nemlig ikke lige brede 

over det hele. 

 

Når I kører ind i området fra Godhavnsvej er vejbredden "kun" 10 m, mens bredden ved Stokkevej 

er 20 m. Formålet hermed er, at området skal åbne sig ud mod vandet og give en særlig 

lysfornemmelse, når I besøger jeres sommerhus. Denne planløsning er vi meget tilfredse med og 

det er alles opgave at bevare disse rabatter, der således udvider sig mod vest. For god ordens 

skyld nævner vi lige, at rabatterne ejes af grundejerforeningen, men vedligeholdes af det enkelte 

medlem. 

 

Vi holder generalforsamling i maj måned, hvor I vil blive inviteret til at høre "sidste nyt fra 

foreningen " og hilse på og gerne lære de øvrige medlemmer og bestyrelsen at kende. 

 

Vi har pt. en grenaffaldsordning, som afhenter mindre mængder 2 gange om året. Efter 

påskeferien og efterårsferien. Benyt også meget gerne Genbrugsstationen i Skærød. Det kan 

vores økonomi godt lide, da det er gratis. 

 

Vores vand modtager vi fra Vejby Vandforsyning og I kan glæde jer. Det smager godt. 

 

Vores nærmeste adgang til stranden er ved Melbys Vænge, hvor til der p.t. pågår forhandlinger om 

adgangen.  

I kan læse meget mere om foreningen på vores hjemmeside www.landligger.dk/bakkefryd 

 

Endnu engang velkommen. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Peter Riis-Hansen 

formand 

 


