
Arbejdsdagens DAGSPROGRAM 
Lørdag d. 03. september 2022 - fra 10.00 til 14.00 
 

Grundejerforeningen Stenbækgården af 05.09.1972 - www.stenbaekgaarden.dk 

Hej alle sammen  

Som overskriften ret klart indikerer, er denne dag ikke bare til fest og ballade, -

uagtet at man på denne dag egentlig burde have festtøj på fra morgen til aften.  

Men skal traditionerne overholdes - (og det skal de jo desværre sommetider), - 

ja da skal vi lige have ”klaret” lidt hist og pist på vores fællesareal, - alt imens vi 

hygger os med hinanden (og skåler i ”boblevand” i anledning af vores jubilæum)  

Og da vores naboer på Klintegårdsvej ligeledes fejrer deres grundejerforenings 

50-års jubilæum, - ja da kunne det jo tænkes, at der også bliver mulighed for en 

fælles skål nede ved badebroen. (Som iflg. ”traditionerne” bliver taget ind denne dag) 

Dagens programsatte aktiviteter fra 10-14 er følgende:  

• Vi skal som sædvanligt arbejde med oprydning, beskæring, istandsættelse af veje/stier samt 

maling hist & pist. Medbring derfor gerne skovl, rive og trillebør. (Husk arbejdshandskerne)                      

• Desuden skal vi i år gerne have ”vinterklargjort” foreningsskuret. (Oprydning & rengøring)  

• Endelig trænger ”mosebroen” til en opretning samt et par lange skruer hist og pist, således 

man trygt kan færdes over broen, uden tanke for eventuelt manglende ”glatførevarsel”. 

Dagens arbejde honoreres med 100,- pr. deltagende parcel + ”smørselvmadder” v.middagstid. 

Som særskilt annonceret (indkaldt) 

afholder vi generalforsamling kl. 15.00                       

(Om det bliver på fællesarealet, ved foreningsskuret eller i forsamlingshuset 

afgøres af vejret på dagen – og vil blive oplyst senest under frokosten). 

Dagen bliver afsluttet med JUBILÆUMSFEST kl. 19.00                    
Da vi alle er ukuelige optimister, er vi naturligvis overbeviste om, at der med den ekstra udsendte indbydelse 

vil blive minimum 30 af jer, som har lyst til at hygge og feste - både før og efter det store grillbord. 

Se særskilt invitation med info om bl.a. menuen, deltagerpris, og andre praktiske forhold  

NY TILMELDINGSFRIST:  13.08.2022. 

 Med forventning om stort fremmøde til alle dagens arrangementer  

Bestyrelsen:                          


