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BEBOERMEDDELELSE 
 

 

 Vi har i 2013 afholdt to bestyrelsesmøder i den nu sammenlagte grundejerfore-
ning Søndermarken/Præstevangen. Foreningen omfatter nu, efter sammenlæg-

ningen med Søndermarken Vest, i alt 142 parceller. 

 

Nye vedtægter 
  

 I forbindelse med sammenlægningen af vore foreninger, blev der på general-

forsamlingen vedtaget et sæt nye forenings vedtægter. Dette indebærer bl.a. at 

fremtidig information fra bestyrelsen til medlemmerne, vil foregå via vor hjem-
meside www.markogvang.dk.  

 Bestyrelsen har derfor besluttet at lægge et link ud på hjemmesiden, hvor 

medlemmerne, når der er nyt på hjemmesiden, kan tilmelde sig besked via e-

mail. Bestyrelsen håber naturligvis, at foreningens medlemmer, vil tage godt 

imod dette og benytte sig af muligheden for at blive holdt orienteret om nyhe-
der af fælles interesse.  

 De nye vedtægter, referaterne fra både den ordinære og den ekstraordinære 

generalforsamling, regnskab for regnskabsåret 2011/2012 og budget for inde-

værende regnskabsår kan ses på vor hjemmeside. 
 

 Bestyrelsen har fra Favrskov Kommune modtaget ”Rygestopguide for brænde-

ovne” med en opfordring til alle medlemmer i foreningen, som har og bruger 

brændeovne, om at besøge Miljøstyrelsens hjemmeside, for her at få gode råd 
om brugen af brændeovne, således at vi alle generes mindst muligt af brænde-

ovns røg.  

 Der er lagt et link til Miljøstyrelsens Rygestopguide ud på vor hjemmeside. 

 

Fibernet 
 

 Nrgi er lige nu i gang med at etablere fibernet i hele foreningens område og 

skal i denne forbindelse have en stor del af vore fortove opgravet. Bestyrelsen 

vil derfor opfordre medlemmerne til at sende bestyrelsen en mail, hvis der er 
problemer i forbindelse med reetableringen efter opgravningen. E-mail kan sen-

des til formand@markogvang.dk  

 Blot en kort orienteringsmail om problemets art, medlemsnavn og adresse. 

Hvis entreprenørens navn er kendt, vil vi også gerne kende dette. Med disse op-
lysninger er vi i bestyrelsen rigtig godt hjulpet, hvis og når der efterfølgende 

måtte være ting omkring reetableringen som ikke er bragt i orden.  

 Da der måske stadig nogle steder er frost i jorden, er det dog ikke givet, at en-

treprenøren afslutter med det samme. Men hold gerne et ”vågent” øje for os.  
 

 

 Med venlig hilsen 

    Bestyrelsen  
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