Gribskov Grundejerforbund Øst
Cvr nr 35760369

E-mail til Bestyrelsen & Facebook : gggfost@gmail.com

Hjemmeside: www.gggf.dk

Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 15
Dette Nyhedsbrev har 2 punkter:
1. Repræsentantskabsmødet 24/9-17 på Esrum Kloster
2. GribVand Spildevand valg af Forbrugerrepræsentant
1. Repræsentantskabsmødet 24/9-17 på Esrum Kloster
Vedhæftet bringer vi lige igen vores indkaldelse til erindring, denne gang med Årsberetning
sammen Regnskab for 2016 og Budget for 2017 og 2018. Det spændende Politikerpanel er på
plads og vi ser frem til deres orientering og nogle gode spørgsmål fra deltagerne. Tilmelding kun til
morgenkaffen og paneldebatten vil være åben også i den første uge af september! Vel mødt!

2. GribVand Spildevand valg af Forbrugerrepræsentant Lokaltog A/S
Til orientering kan vi oplyse, at valg af forbrugerrepræsentanter til Gibvand A/S starter den 6.
september og slutter den 27. september 2017. Vi finder det utrolig vigtigt, at vi får valgt en
repræsentant, der kan varetage vores interesser. Vi anbefaler, derfor sammen med
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, at der stemmes på Kjell A. Nilsson.
Fra Gribvands hjemmeside (www.gribvand.dk ) fremgår følgende om selve afstemningen:
Afstemning Forbrugervalg 2017 step by step
Er du kunde, og er du ejer/udlejer:
For at stemme skal du benytte dit kundenummer hos Gribvand Spildevand.
Du stemmer ved at gå ind via https://stemonline.dk/gribvand/ eller benyt dette link:
•Klik på feltet ”Adresse”. Indtast din adresse og tilhørende kundenummer.
•Klik på ”Start” for at logge på.
•Klik på ”Start afstemning”. Du kan nu se de fem kandidater.
•Klik på den kandidat, som du ønsker at afgive sin stemme på og herefter på ”Afgiv
stemme”.
Nu vises kvittering i browseren ”Vi har modtaget din stemme”.
Mange hilsener og ønsker om en rigtig god sensommer i vores dejlige sommerhusområder
Kjell
Sekretær
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PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle
vurderinger/fortolkninger står for min personlige regning.
PS 2: De, med meget småt, anførte eventuelle 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 3: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til kjellnilsson44@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. Alle vores medlemsforeninger er naturligvis velkomne til at videresende Nyhedsbrevet til sine
egne grundejere/medlemmer.
Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses fra vore hjemmeside www.gggf.dk og på Facebook gggfost@gmail.com
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