
Til beboerne i Appenæs 

Appenæs Bylaug blev stiftet i 1950 af fremsynede beboere, der ønskede at bevare landsbyens 

fællesskab og byjorden som alles ejendom. Vi ejer fortsat byjorden i fællesskab, og alle, der er 

bosat i Appenæs, er automatisk medlemmer af bylauget. Kun medlemmer, der har betalt 

kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Det er medlemmernes kontingent, der er 

grundlaget for, at byjorden kan bevares og vedligeholdes til glæde for alle, der færdes i disse 

rekreative naturområder. 

Dit kontingent betales senest den 30. april 2021 af din kasserer i din grundejerforening, da du er 

medlem af en grundejerforening, der indbetaler kollektivt kontingent til reduceret pris 50 kr pr. 

medlem. Du skal ikke selv foretage dig noget. Grundejerforeninger betaler på følgende måde: 

Overførsel til Danske Bank: regnr. 1551    kontonr. 3574083 

Betalingskort +01<+3574083< 

Efter aftale direkte til bylaugets kasserer, Steen Fugl, Udsigtsbakken 17, tlf 55700367 

Ordinær generalforsamling vil blive afholdt, når det sundhedsmæssigt vil være forsvarligt i forhold 

til Coronapandemien. 

Venlig hilsen Oldermand Grethe Andersen, Hasselvænget 14, Appenæs 

 

Giv gerne en time  til byjorden 

På grund af corona-nedlukning har bylauget i år ikke kunnet afholde naturpleje på byjorden som 

tidligere. Derfor er der lige for tiden brug for en ekstra indsats. Har du tid og lyst til at være med 

til at bevare Sandbakken som et rart fristed til glæde for store og små, håber vi, at du vil give en 

time eller to af din tid til at hjælpe med fældning af mindre træer og buske i Sandbakken. Ring 

eller skriv snarest til oldermand Grethe Andersen, så vi kan aftale nærmere. Vi bliver glade for din 

hjælp, uanset om du har et par timer eller mere. Grethe.andersen@stofanet.dk, fastnet 55727508 

eller mobil 29624558. 

I flere år har beboere i Appenæs kunnet tilmelde sig en e – mailliste ” Frivillige hænder”. Sammen 

med bestyrelsen har vi tre – fire gange om året udført naturpleje på byjorden.  Har du lyst til at 

deltage i denne aktivitet, beder vi dig sende din e- mailadresse til Grethe Andersen. Inden vi 

mødes, vil du blive kontaktet ca. 8 – 10 dage før om dato, tid og mødested. På hjemmesiden 

www.appenaes.dk kan du se flere billeder fra Susåstien og Sandbakken, hvor Frivillige hænder og 

bestyrelsen har udført naturpleje. 

Mange hilsener Bestyrelsen i Appenæs Bylaug 
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