Grundejerforeningen Danas Park
Kære medlemmer i Danas Park
Efter generalforsamlingen d. 22. april 2009 ser bestyrelsen således ud:
•
•
•
•
•
•
•

Nils la Cour (formand)
Mette Bomholt (næstformand)
Inger Holst (kasserer)
Kim Haagensen (sekretær)
Niels Schou (medlem)
Hanne Blomhøj (suppleant)
Michael Christensen (suppleant)

Alle navne og adresser kan ses på www.danaspark.dk.
Vi har i bestyrelsen holdt 2 møder siden generalforsamlingen. Referater herfra er også
lagt på hjemmesiden. Referatet fra generalforsamlingen er omdelt til alle.

Kommende arbejder
Renovering af fortove
Arbejdet med at renovere fortove på Skråningen fortsættes, sammen med den ene side
af Kildeløbet fra Åvendingen. Desuden skal enkelte riste vendes og nogle vejbrønde
ordnes.
Parken på Brovænget
Det på generalforsamlingen fremsatte forslag om en ny og bedre udnyttelse af vores
park, arbejder bestyrelsen videre med. Vi inddrager naboforeningen Kransager Villaby i arbejdet, da en snert af parken tilhører dem.

Arrangementer
Sankt Hans bål: Sammen med Kransager Villaby fejrer vi midsommeren med Sankt
Hans bål i parken. I år vil der blive afprøvet lidt nye initiativer. Vi tænder et børnebål
ca. ved 20-tiden hvor børnene kan lave snobrød med medbragt dej og hygge sig med
det inden det store bål tændes og de voksne begynder at synge hjemlandets vemodige
sange. Tjek hjemmesiden for mere nøjagtige tider.
Kom gerne med lidt brænde til både vores fælles Sankt Hans bål og til børnebålet.
Kun tørt brænde og ikke kvas, små kviste/pinde eller hækafklip.
Vi håber rigtig mange finder frem til parken og vi beder om, at fyrværkeri efterlades
hjemme så vi kan undgå tidligere års næsten-ulykker

Sommerfest: Lørdag d. 22-8-09 arrangeres en sommerfest i parken, hvor der vil være
fælles spisning, leg og hyggeligt samvær for alle aldre. På generalforsamlingen meldte
et par frivillige sig til opgaven. Rigtig dejligt - flere, tak! Vi skal have fundet nogle
medlemmer til et festudvalg, som kan forestå de organisatoriske opgaver med at gøre
denne dag til en succes. Man kan jo som medlem i et udvalgt altid uddelegere enkelte
opgaver, så festudvalget ikke nødvendigvis selv skal forestå alle de praktiske opgaver.
Forårs/sommerbrev 2009
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