
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invitation til fastelavn 
Bestyrelsen vil hermed indbyde 
alle, både voksne og børn, til 
grundejerforeningens traditionel-
le fastelavnsfest.  
 
Den finder sted på Klempegårds-
vej søndag den 22. februar kl. 
10.00. 
 
Telt på vejen 
I lighed med sidste år opsætter vi 
et telt for enden af Klempegårds-
vej, mellem nr. 129 og nr. 126. 
Teltet bliver af samme størrelse 
som sidste år, hvor vi kan være 
100 mennesker, der skal slå kat-
ten af tønden. 
 
Flere tønder 
Igen i år vil vi købe tønder, så 
børnene kan inddeles i hold efter 
alder og de voksne efter køn. 

 
Præmier, kakao og 
boller 
Vi sørger for 
fastelavnsboller, 
slikposer og varm 
kakao. 
 
Som altid er der 
præmier til kat-
tedronninger og 
kattekonger og 

præmier til de bedst udklædte i 
hver aldersgruppe.  
 
Der er naturligvis også præmie til 
de af de voksne, der får kål på 
tønderne. 
 
Kom og vær med 
Vi håber rigtigt mange vil møde 
op festligt udklædt for enden af 
Klempegårdsvej  til en sjov og 
hyggelig formiddag. 
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Problemer med antennen? 
Så er det nu Yousee, du skal 

henvende dig til 

Hvem holder festen 
næste år? 
I dette nummer inviterer vi til 
fastelavnsfest i Nr. Dalby. Det 
plejer at resultere i en dejlig for-
middag med tøndeslagning for 
flot udklædte børn og deres for-
ældre og lidt varm kakao at var-
me sig på.  
Men hvem er det der står bag fe-
sten? Det er bestyrelsen for 
Grundejerforeningen Klempe-
gården.  
 
At samles i byen til Fastelavn og 
Sankt Hans-festen er traditioner 
der har bidt sig fast gennem åre-
ne, og skiftende bestyrelser har 
sørget for at skabe rammerne 
hvert år. Men de har selvfølgelig 
også andre opgaver. 
 
Bestyrelsens opgaver 
Det er bestyrelsen der har ansva-
ret for de områder og faciliteter, 
vi ejer i fællesskab i Grundejer-
foreningen, fx stier og stikveje, 
legeplads og boldbane, bålplads 
og petanquebane.  
Når vores veje skal renoveres, er 
det bestyrelsen der laver aftale 
med en entreprenør, og det var 
også bestyrelsen der sørgede for 
at vores tidligere antennegrund 
blev solgt til en så god pris, at det 

næsten kunne finansiere hele re-
noveringen af vores antennenet.  
 
Men bestyrelsen kan kun operere 
inden for de rammer grundejerne 
har besluttet på foreningens ge-
neralforsamling.  
 
Valg til bestyrelsen 
Medlemmerne af bestyrelsen bli-
ver valgt på den ordinære gene-
ralforsamling.  
De vælges for en periode af to år, 
men kan godt genvælges så de 
sidder i flere perioder.  
 
Ifølge vedtægterne er det kun 
halvdelen af medlemmerne der er 
på valg hvert år. Denne regel skal 
forhindre, at hele bestyrelsen 
skiftes ud på en gang, og dermed 
sikre at der altid er nogen der har 
mindst et års erfaring.  
 
Brug for nye kræfter 
I forbindelse med dette års gene-
ralforsamling, som vil finde sted 
i marts, udløber valgperioden for 
to af bestyrelsens garvede med-
lemmer: Erik Swiatek og Preben 
Moliin.  
Ingen af dem genopstiller, så der 
er brug for friske kræfter.  
 
 

Meld dig - og få indflydelse  
Med andre ord: Hvis du er med-
lem af grundejerforeningen 
Klempegården, og du vil have 
indflydelse på hvordan vores lille 
by skal udvikle sig, så meld dig 
som kandidat. Så bliver det dig, 
der skal være med til at finde 
svarene på spørgsmål som: Er en 
petanquebane nok? Skal kælke-
bakken være større? Hvor stort 
må Sankt Hans-bålet være? Skal 
Klempeposten forsætte? Skal 
hjemmesiden? - Og skal vi have 
en fastelavnsfest igen til næste 
år? 
 
Indkaldelsen til generalforsam-
lingen får du i løbet af marts må-
ned, men hvis du vil vide mere 
om bestyrelsesarbejdet eller mel-
de dig som kandidat allerede nu, 
kan du kontakte et af de nuvæ-
rende medlemmer. Adresser og 
telefonnumre fremgår af adresse-
listen. 

Bestyrelsen 
Formand:  
Susan Pedersen 
Klempegårdsvej 20 
tlf. 22 58 14 79 
(Festudvalg, pumpen) 
 
Næstformand: 
Betina Gross 
Klempegårdsvej 38 
tlf. 20 64 49 97 
(Festudvalg) 
 
Kasserer:  
Erik Swiatek 
Klempegårdsvej 96 
tlf. 57 52 74 62 
(Grønne områder, stierne) 
 
Sekretær: 
Preben Moliin 
Klempegårdsvej 124 
tlf. 57 52 22 26 
(Klempeposten, hjemmesiden,  
snerydning) 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Scheuer 
Klempegårdsvej 93 
tlf. 57 52 77 10 
(Stierne, Grønne områder,  
legepladsudvalg, snerydning) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Får du nyhederne direkte? 
Mange medlemmer af grundejerfore-
ningen får i dag direkte besked via e-
post, når hjemmesiden er opdateret. 
Det kan du også få, hvis du på hjem-
mesiden www.klempegaarden.dk til-
melder dig abonnementsordningen. 
 
Det er for eksempel kun på hjemmesi-
den at du kan læse referaterne fra be-
styrelsesmøderne. 


