NYHEDSBREV OKTOBER 2016
Kære medlemmer,
Månedens nyhedsbrev vil denne gang oplyse om følgende:
 AURA Sponsorstrøm
 Tilmelding til Vinaften
 AURA VALG 2016
AURA Sponsorstrøm
Som du måske allerede ved, indgik Grundejerforeningen Mariendal Havbakker
i 2015 en sponsoraftale med AURA El-handel, som betyder, at du, ved at købe
strøm hos AURA, er med til at støtte din grundejerforening økonomisk – uden
at det koster dig en krone.
I øjeblikket er 44 medlemmer af grundejerforeningen tilmeldt Sponsorstrøm.
Er du den næste?
Hvad er AURA Sponsorstrøm?
AURA sponsorstrøm er et meget konkurrencedygtigt produkt. Med AURA
Sponsorstrøm får du således billig strøm samtidig med, at du støtter vores
forening.
Hvad betyder din tilmelding for Mariendal Havbakker?
Den betyder rigtig meget. Når du køber AURA Sponsorstrøm, får
grundejerforeningen 2 øre pr. kWh strøm, du bruger. På årlig basis svarer det
til, at foreningen får ca. 100 kr. pr. tilmeldt medlem. Vores mål er at få mindst
100 tilmeldte medlemmer, hvilket vil give et årligt tilskud på ca. 10.000 kr. til
foreningens aktiviteter. Disse penge vil bl.a. kunne gå til renovering af vore
veje og andre fælles aktiviteter.
Når du tilmelder dig, deltager du desuden automatisk i lodtrækningen om 2
stk. fribilletter til Moesgaard Museum.
Bemærk, at du kan tilmelde både dit sommerhus og din helårsbolig til AURA

Sponsorstrøm – uanset hvor i landet den ligger, og dine venner og familie har
også mulighed for at tilmelde sig og derved støtte foreningen, selv om de ikke
er medlemmer.
Tilmeld dig gratis
Du kan tilmelde dig gratis her. Det er hurtigt og nemt, og der er ingen binding
på produktet. AURA sørger efterfølgende for alt det praktiske, når du har
tilmeldt dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte AURA på tlf. 87 92 55 45
eller foreningens formand Flemming L. Toft på tlf. 96 10 06 80 eller 20 35 11
65.
Tilmelding til Vinaften
Der er endnu ledige pladser til vores planlagte Vinsmagning i KLUB Mariendal,
fredag den 11-11-2016. Gå ind på hjemmesiden www.mariendalhavbakker.dk
. Her finder du hele programmet og praktiske oplysninger om hvordan
tilmelding skal foretages. - Per har igen i år ”tryllet” med at fremskaffe et godt
udvalg af spændende vine, som vil blive serveret i løbet aftenen. Vi håber at
gentage succesen igen i år. Tilmelding kan nås endnu. Sidste frist for tilmelding
er 6-11-2016.
AURA VALG 2016
Hvis I ikke allerede har afgivet Jeres stemme til AURA VALG 2016, så kan det
lige nås endnu. Afstemningen slutter i morgen, den 31. oktober 2016. Vi håber
at få vores lokale kandidat, Peder Pedersen, valgt ind i AURA´s
repræsentantskab.
Gå ind på hjemmesiden AURA Valg, Valgområde 6. Her kan du finde vores
lokale fagmand, som er i stand til at varetage vore interesser, især hvad angår
vores fortsat store problem med at anvende mobiltelefon i vores område. Sæt
X ved Peder Pedersen. - Han vil arbejde for vore interesser
Næste informationsbrev
Igen i år vil alle medlemmer af Grundejerforeningen Mariendal Havbakker få
mulighed for at høste gratis grøntsager på Øko-Peters Gartneri ved
Ørnevænget. Når grøntsagerne ikke længere kan sælges, så giver Peter besked

på hvilken dato der er mulighed for at hente grøntsager til at supplere
vinterens sunde måltider.
Efterårets farver er igen dukket op i al deres pragt. Jeg ønsker alle medlemmer
et smukt og dejligt efterår.

Flemming L. Toft
Formand
Tlf. 20 35 11 65

