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  Hjørring marts 2017 

Bestyrelsen pr. 28 februar 2017 
Bestyrelsen har den 28 februar konstitueret sig således:    Ansvarsområde: 
 
Formand Karl-Johan Stæhr  Færøvej 85 Tlf. 35 12 71 84 Sekretær og forsikringer 
   kjs@rorlandsvaenge.dk 

Næstformand Karsten Thoft Jensen   
  Hans Tausens Vej 43 Tlf. 20 76 38 09   Færøvej 73, friarealer og 
   ktj@rorlandsvaenge.dk     legepladser 

    
Kasper Stobberup Niels Winthers Vej 5 Tlf. 40 41 18 23  Friarealer og legepladser 
   ks@rorlandsvaenge.dk 

  
Casper Nørgaard Jensen Hans Tausens Vej 38   Tlf. 53 38 34 36  Garageudlejning 
   cnj@rorlandsvaenge.dk 

 
Finn Hymøller Niels Winthers Vej 23 Tlf. 31 47 10 53 Fibernet, IT- og  
                                 fbh@rorlandsvaenge.dk hjemmesideansvarlig  
 
Praktiske oplysninger, hvoraf nogle fremgår af vedtægterne: 

 

Tinglyst medlemskab af grundejerforeningen, kontingent p.t. 925,00 pr. kvartal, der indbetales til Jyske Bank, 
Østergade, 9800 Hjørring, konto nr. 7367-252129-8. I tilfælde af restance er der hverken tale- eller stemme-
ret på generalforsamlingen. Kontingent forfalder kvartalsvis med sidste betalingsfrist den 10. i måneden 
(april, juli, oktober og januar). Tilslutning til PBS anbefales. Kontingentet dækker bl.a. præmien til den fordel-
agtige kollektive bygningskaskoforsikring, inkl. skjulte rør, snerydning af fortove, garageområdet samt fælles 
boligveje og vedligeholdelse af friarealerne. 
 
Husk ved salg af rækkehus at framelde eventuel betalingsservice, da det ellers ikke er muligt for ny ejer at 
tilmelde sig, samt at oplyse ejerskifte på foreningens hjemmeside. 
 
Ved forsikringsskade skal den skadesramte selv anmelde til Codan, tlf. 33 55 55 55 (police nr. 663 307 094 
4). Der skal være skrevet skadesrapport inden reparationen påbegyndes.  
 
Der forefindes stiger, rullestillads (depositum kr. 500) og borehammer (depositum kr. 100 til dækning af evt. 
ødelagte bor) til udlån ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. 
 
Container til haveaffald er opstillet ved garagerne fra 1. april til 1. november. Husk at containerne kun er til 
haveaffald, der må ikke kommes plastiksække i containerne. Endvidere må der ikke kommes jord og 
græstørv i haveaffalds containeren. 
 
Det tilkommer ikke foreningens medlemmer at rekvirere håndværker/materialer på foreningens vegne 
og regning. 
 
Endvidere gør vi opmærksom på, at ingen har lov til selv at udføre reparationer på 
kloakinstallationerne, dette skal udføres af en aut. Kloakmester. 
 
Bestyrelsen har valgt at oprette en facebookgruppe kaldt Rørlandsvænge. Formålet er at komme 
tættere og hurtigere ud med informationer til medlemmer af grundejerforeningen 
Rørlandsvænge. Gruppen er åben og alle kan tilgå gruppen ved at synes godt om gruppen. Der vil 
løbende blive opdateret billeder og tekst, når der er aktiveteter i grundejerforeningen. Tag godt imod 
initiativet og meld Jer ind i gruppen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Karl-Johan Stæhr 


