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Renovering af Leos Allé 
 I løbet af vinteren er der foregået store omlægninger på og ved Leos Allé. Fortov er taget op, og i siden med ulige husnumre er der lagt nyt. De gamle belysningsmaster er forsvundet og nye er sat op.   I hele processen har vi haft god kontakt til rådgiverfirmaet Rambøll. Vi har fra beboerne på og ved Leos Allé fået tilbagemeldinger, som vi med positivt resultat har drøftet med firmaet. Det har fx drejet sig om generende rystelser ved arbejdet, midlertidige løsninger ved overgange til husene, finish ved fliser og gule klinker, overfladen mellem fortovskanter og forhaver, reparationer af huller efter lysmaster, og reaktioner i bevægelsessensorerne i de nye lysmaster.  
 Det er aftalt, at Rambøll udsender nyhedsbreve, som vi videresender til alle på vores mailliste.   Generalforsamling  
Der indkaldes hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Leos Allé. Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 19.00 i MEDBORGERHUSETs Cafe, Vidågade, Tønder.  Dagsorden i følge vedtægterne: 
 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. (Foreningens virke 19.03.15 – 25.03.16). 3. Regnskab 2015 4. Budget 2016 5. Behandling af indkomne forslag. Skal være indleveret eller mailet til formanden senest d. 23. marts 2016. 6. Kontingent: Foreslås uændret til 100,- kr. pr. husstand for kalenderåret 2016. 7. Valg til bestyrelsen (Vælges for 2 år): Erik Hvidberg Jørgensen, Kristina Larsen, Fritz Müller, Orla Jensen er på valg. Kristina, Fritz og Orla er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Kirsten Christiansen, suppleant i bestyrelsen.  Den øvrige bestyrelse består af Henning Mortensen, Sanne Gaarde og Bente Solgaard (formand) 8. Valg af suppleanter (Vælges for et år): Kirsten Christiansen og Pia Sørensen er på valg. Kirsten er foreslået til post i bestyrelsen. Pia er villig til genvalg.  9. Valg af revisor. Kis Thomassen er på valg. 10. Evt. 
 Foreningen er vært ved øl og sodavand.  Venlig hilsen   Bestyrelsen for Grundejerforeningen Leos Allé  Fritz Müller nr. 13, Sanne Gaarde, nr. 19, Henning Mortensen nr. 15, Kristina Larsen nr. 40, Orla Jensen, nr. 41, Kirsten Christiansen nr. 33, Pia Sørensen nr. 34, Erik Hvidberg Jørgensen, nr. 70 Bente Solgaard, nr. 55 (bente@solgaard.dk) formand 


