Velkommen
til

TILLYKKE MED JERES NYE BOLIG
Vi vil fra Bestyrelsen af
Grundejerforeningen Løkken
gerne byde jer velkommen.

➢ Foreningen består af 107 grundejere fordelt i området.

➢ Foreningen har over de sidste år gennemgået en del
ændringer, så vi i dag dels både har en god økonomi og
nogle klare vedtægter, der danner grundlag for driften af
foreningen.

➢ Overordnet forestås vedligeholdelsen af de grønne områder
af Grundejerforeningen.

➢ Vore veje er private fælles veje, hvor du som grundejer, selv
står for pasning og snerydning.

➢ En gang årlig afholdes generalforsamlingen, hvor du som
grundejer kan stille forslag til bestyrelsen.

➢ Bestyrelsen vælges også på generalforsamlingen.

➢ Ligeledes fremlægges regnskab og budget på
generalforsamlingen, hvor også kontingentet bliver vedtaget.
➢ Dette opkræves 1. gang årligt.

Bestyrelsen i
Grundejerforeningen Løkken
består pt. af:

En formand, næstformand, kontakt person Grønne områder,
Kasserer og en sekretær, 2 revisor og bestyrelsessuppleanter

Kontaktinfo på bestyrelsen kan findes på vores hjemmeside

www.grundejerforeningen-loekken.dk
Foreningen omfatter grunde og institutioner på:

Elsdyrløkken

2 – 38, 56 – 58, 90 – 94,

Lige nummer

126 - 130

Elsdyrløkken

75 – 87, 189 – 195

Ulige nummer
Grævlingløkken

2 – 14, 18 – 24, 68 - 80

Lige nummer
Grævlingløkken

51 – 71, 75 – 85, 91 – 97, 101

Ulige nummer
Hermelinløkken

15 – 19, 37 - 39

Ulige nummer
Ræveløkken
Ulige nummer

5 – 53

Vi henviser i øvrigt til
Grundejerforeningens hjemmeside:
www.grundejerforeningen-loekken.dk
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Her vil du kunne finde information omkring:
Bestyrelsen - kontaktoplysninger.
Kort over vort område.
Vedtægter
Cirkulærer og Økonomi
Referater fra tidligere generalforsamlinger
Lokalplan og Retningsplan
Handlingsplaner
Ordensregler og Bekendtgørelser—Grundejernes forpligtelser.
Regnskab og budgetter
Diverse nyhedsbreve.
Men naturligvis er du meget velkommen til at kontakte os — hvis du
er i tvivl eller har spørgsmål— du ikke lige kan finde svar på.

Vi ser frem til at hilse på dig ved vores generalforsamling—og have dig
som et aktivt medlem i årene fremover.

