
Kære nye beboer i Grundejerforeningen Holmehøj 
 
Vi er glade for, at du har valgt at bosætte dig i Grundejerforeningen Holmehøj, i daglige tale kaldet 

G/F Holmehøj.  

 

G/F Holmehøj er en aktiv, selvejende grundejerforening, hvor alle medlemmer er velkomne til at 

bidrage til en velfungerende forening og nabolag. Den daglige administration forestås af en 

generalforsamlingsvalgt bestyrelse, bestående af en række af foreningens medlemmer.  

 

Vi er en selvejende grundejerforening i et område med private fællesveje, hvilket betyder, at vi selv 

står for vedligehold og reparation af foreningens grønne områder, veje, kloaker, betaling for 

vejbelysning mm. For at sikre at foreningen kan betale udgifterne, betaler medlemmerne et årligt 

kontingent, fordelt på 2 årlige betalinger. Kontingentet betales den 31.1 og 31.7, hvert år. Den 

aktuelle kontingentsats kan findes på hjemmesiden. Du modtager en mail fra kasseren, med 

betalingsoplysninger, når det er tid til at betale kontingent. Bemærk at medlemmerne er 

betalingspligtige fra den dag de overtager deres grund (skødedatoen). 

 

Information og kommunikation 

G/F Holmehøj driver sin egen hjemmeside, hvor du finder al relevant information om foreningen 

herunder vedtægter, regnskaber, referater af møder mv. Det er også her, at bestyrelsen løbende 

opdaterer med information til foreningens medlemmer, om arrangementer og andre vigtige 

informationer.  

 

Foreningens hjemmeside finder du her: www.gfholmehoj.dk 

Hjemmesiden er det primære sted, hvorfra bestyrelsen kommunikerer med foreningens 

medlemmer. Derudover kommunikerer bestyrelsen med foreningens medlemmer via e-mail. 

 

Foreningens medlemmer er aktive både offline og online. På Facebook findes der adskillige 

grupper, som drives frivilligt at foreningens medlemmer. Spørg evt. dine nye naboer om din vej har 

en facebookgruppe. Der findes en generel facebookgruppe, der hedder GF Holmehøj. Gruppen er 

styret af frivillige medlemmer af foreningen og man kan ansøge om medlemskab til gruppen, når 

man bor i foreningen. Bestyrelsen driver ingen sider på Facebook og kan derfor kun kontaktes via 

e-mail. 

 

Arrangementer 

G/F Holmehøjs arrangementsudvalg forestår årligt forskellige arrangementer for foreningens 

øvrige medlemmer. Historisk har foreningen afholdt havedage og fastelavnsarrangementer. Alle 

medlemmer er velkomne til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@gfholmehoj.dk med forslag til 

arrangementer, som alle i foreningen kan deltage i. 

 

Kontaktoplysninger 

Vi har brug for dine kontaktoplysninger i form af: navn, adresse og e-mail, således at vi kan holde 

dig orienteret om, hvad der sker i foreningen. Du bedes derfor sende en e-mail til 

kasserer@gfholmehoj.dk med disse informationer, samt den dato du/I har overtaget jeres grund.  

 

Hjertelig velkommen! 
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