
GRUNDEJERFORENINGEN STENBÆKGÅRDEN AF 5/9 1972 
 

               

FÆLLES  

ARBEJDSDAG 
 

LØRDAG D. 28. MAJ 2022 
Mødetid kl. 09.00 v. Foreningsskuret (Vildrosevej 37) 
 

 
Formiddagens aktiviteter fra 09.00 – 15.00  (Listen er ikke nødvendigvis komplet) 

 

• Broudsætning (Dette arbejdshold som består af nogle faste medlemmer – hvoraf flere er iført våddragt  

har sandsynligvis allerede ”tyvstartet” fredag, således der ”kun” mangler montage af brodæk) 

• Istandsættelse af broen over ”mosen”  

• Rengøring af strand og fællesarealer. 

• Fældning af ikke naturligt hjemhørende buske og mindre træer på højen. 

• Reparation og forskønnelse af legepladsen, borde og bænke. (Husk ”malertøj”) 

• Flytning af opslagstavle fra Badebroen op til Foreningsskuret  

• Opsætning af redningspost v. badebroen. 

• Montage af ”BUMP” ved indkørsel til Vildrosevej og Dunhammervej 

• Indvendig istandsættelse af foreningsskur (Primært tømrer-/elektrikerarbejde) 
 
Som bekendt er der et gammelt ordsprog som siger, at ”uden mad og drikke dur helten ikke”, -    
hvorfor der i ovenstående arbejdsprogram selvsagt vil blive indlagt en ”passende” middagspause,   
hvor foreningen er vært for dagens bedste ”smør-selv-madder” samt læskende drikke ad libitum. 

 
Som vanlig godtgøres aktiv deltagelse i disse aktiviteter med en betaling på kr. 200,-/ parcel. 
Afregningen sker ved det fælles kaffebord Kl. 15.00, hvor foreningen spenderer bagerbrød, 
og hvor der vil cirkulere en deltagerliste, hvorpå man hver især anfører Navn og Mobilnummer 
(således kassereren kan overføre m. MOBILPAY) - (Husk selv at medbringe kaffen).  
  
Under kaffen vil der traditionen tro blive afholdt en petanqueturnering i det ny revne sand, 
hvor holdene sammensættes på kryds og tværs – og hvor dagens vindere naturligvis har 
muligheder for at udfordre de regerende mestre.  
 

Dagen sluttes af med en ”Festbanket” kl. 18.00, ved de nymalede borde-bænkesæt.              

Alle medbringer egen mad og drikke – siddeunderlag, dug og hyggebelysning - samt paraply i 
tilfælde af udsigt til en mindre byge. – ( 
 
Vi skal endnu engang opfordre jer alle til at bakke op omkring dette årlige fællesarrangement, 
som er en oplagt mulighed for at komme til at hilse på (nye) naboer og omkringboende.   
 
Vel mødt  

Bestyrelsen 
 
NB. Da foreningen ikke er i besiddelse af haveredskaber, vil vi opfordre jer alle til at 
medbringe trillebør, grensakse, hakkejern, river og lign. (Husk også arbejdshandskerne) 


