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Foreningens ordinære aktiviteter:
---------------------------------------Fællesarbejder
Søndag 10. maj
Do.
Søndag 11. okt.
Søsætning
Lørdag 02. maj
Bådoptagning
Lørdag 03. okt.
Pølsegrill efter søsætning og bådoptagning
Skt. Hans
Tirsdag 23. juni
Generalforsamling

2015
2015
2015
2015
ca.
2015

kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 06.45
kl. 06.45
kl. 13.00
kl. 21.30

på havnen
på havnen
på havnen
på havnen
medbring egne drikkevarer
tændes bålet

Lørdag 19. marts 2016

kl. 10.00

på Sønderby Kro

Den FÆLLES bålplads er NEDLAGT - (Dog afbrændes Skt. Hansbål)
Tørre grene kan køres på bålpladsen fra søn.31. maj til lør. 20. juni 2015.
I stedet henvises til AFFALDSGUIDE 2015 udsendt af Frederikssund Kommune
Kontingent til Grundejerforeningen for 2015 er kr. 1.500.
Der venligst bedes indbetalt senest 01. juni 2015.

Oplysninger vedr. betaling af kontingent se bagsiden.
Foreningens hjemmeside: www.harebakkegaarden.dk

Betaling af kontingent
Som noget nyt vil det fra i år umiddelbart kun være muligt at indbetale kontingentet
direkte til foreningens bankkonto, se nedenfor.
Såfremt enkelte ønsker at betale manuelt ved hjælp af et indbetalingskort, skal
indbetalingskortet rekvireres hos kassereren (kontaktoplysninger på forsiden, telefon eller
mail).

Betaling af kontingent:
Betaling foretages direkte til foreningens konto i Danske Bank og kan foretages via
Netbank.
Foreningens konto har registrerings. nr. 3430 og kontonummer 3431112620
Hvis der ved Netbank-overførslen kun er ét samlet felt til rådighed for reg.nr. og
kontonummer angives det samlede nummer som vist hér: 34303431112620
I feltet ”Tekst til modtagers kontoudskrift”(eller tilsvarende navn vedrørende oplysninger
til beløbets modtager) angives sommerhusadressen, som betalingen vedrører.

NYT – NYT – NYT.
Og så forsøger vi at spare porto og øvrige omkostninger til fremsendelse af dette materiale
vedr. referat fra generalforsamlingen og Nyt for 2015 inkl. betalingsmåde for kontingent
på mail i stedet for i papir til de medlemmer, som foreningen har mailadresser på.

Øvrige medlemmer får fortsat materialet tilsendt med posten, men vi vil meget gerne have
oplyst mailadresser på de medlemmer, som foreningen ikke allerede har. Mailadresser
sendes til kassereren (pr. mail eller sms/telefon).

