
                 Kære Grundejere.               

Vinter - Jul og Nytår 2022 

Så kom vinteren også til Korup med sne og frost, og vi alle i Grundejerforeningen har på 

den ene eller anden måde mærket det. Huer og handsker er hverdag, ligesom at skulle 

rense bilruder, de kolde motorer men også hvide smukke træer og haver. Derfor er det 

også lige værd at huske på at fortove og veje er den enkelte Grundejers ansvar og 

forpligtigelse. Fortove og veje skal holdes fri og rene for sne. Salt kan godt bruges – men 

husk også på at det ikke er specielt godt for de firbenede venner. 

Grundejerforeningen afslutter året med en del fuldførte opgaver, men også med store 

opgaver foran os. Således er vi fortsat ikke kommet videre med renoveringen af vore veje, 

som vi havde forventet igangsat lige efter sommerferien. Nedlægningen af Fibernet samt 

udbedring af forsyningsledninger i et enkelt vænge har spændt ben for vore planer. Vi 

arbejder målrettet på at få udarbejdet nye planer, og ser frem til at informere om disse. 

Vedr. Fibernet – så skulle i alle – der har sagt ja til at få det lagt ind have modtaget 

information fra TDC omkring en ca. igangsættelse. Er det ikke tilfældet så lad gerne høre 

fra jer, så vi kan rykke TDC for svar. mailadresser findes på hjemmesiden. 

Bestyrelsen består pt. af 4 medlemmer og da vore vedtægter tillader op til 5 medlemmer 

ser vi meget gerne, at vi igen bliver 5 medlemmer. Ligeledes, som anført gerne med 

repræsentanter fra alle vores vænger. Pt. mangler vi en repræsentant fra 

Grævlingeløkken. Vi hører derfor meget gerne fra jer derude, såfremt du/i ønsker at gøre 

et stykke arbejde til gavn for hele foreningen. Den årlige generalforsamling finder sted 

inden udgangen af april – så tænk over det. 

Bestyrelsen vil slutteligt ønske alle vores grundejere og jeres familier en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår. 

                                                         

På vegne af Bestyrelsen 

Michael Jacobsen 
Formand 


