Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
18. Oktober 2019
Fælles græskarudskæring
Vi forsøger at gentage succesen fra sidste år og inviterer til græskarudskæring søndag den 27.
oktober kl. 14 i Kaningården. Deltagelse er gratis men kræver tilmelding. Skriv dig blot på listen:
https://doodle.com/poll/8pmg9cx2r4ag2ezt. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 23. Oktober kl.
12.
Vi mangler også nogle der vil hjælpe med arrangementet. Det kræver ikke meget, men det vigtigste
er at få købt nogle græskar! Skriv til bestyrelse@nybringe.dk hvis du har lyst til at give en hånd med!

Spilleaften
Så er der endnu en gang mulighed for at komme til spilleaften i Kaningården. Vi mødes mandag den 21.
oktober kl. 20. Medbring gerne nogle gode spil men ikke snydeterninger eller esser i ærmet!
Opdatering fra Yousee
Per 1. Januar 2020 ændrer Yousee på kanalerne i deres tv-pakker, herunder også Grundpakken. I
Grundpakken udgår Kanal 5 og bliver erstattet af TV2 Charlie. Derudover har DR valgt at lukke kanalerne
DR3, DR Ultra og DR K efter nedskæringerne i sidste års finanslov.
Yousee har samtidig meddelt at der ikke kommer en prisstigning fra 1. Jan 2020, men har dog ikke
udelukket at det kan ske senere på året. Husk desuden at det er muligt at afmelde sig Grundpakken, se
mere information på http://nybringe.dk/ejerskifte.html.
Efterårets dag på Hjortøhøj
“Efterårets dag" falder den sidste søndag i efterårsferien, i år d. 20 oktober kl. 11-13, og er for hele
familien.
Adressen er: Sandet 77, ved indgangen på den anden side af Flyvestationen.
Der er snobrødsbagning, konkurrencer for børn, børnedans til spillemandsmusik, varm kakao, presning af
æblesaft (tag gerne æbler med) og nusning af de store lam.

Der er også grillet lam og smagsprøver på øl sponsoreret af Skovlyst Bryggeri, og alle kan hjælpe til med
at gøre kvashegnet større.
Facebook
Bliv medlem af Grundejerforeningens facebook gruppe. Søg blot efter “Nybringe grundejerforening”. Der
er mulighed for kommunikation direkte mellem medlemmerne.

Referat af møde i Kaningården torsdag d. 3. oktober

Opmagasinering på parkeringspladser
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Morten, Allan, René, Rune, Maja, Marianne & Morten

