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Sommerfest 2021 
Grundejerforeningen Ullerødgård Øst 

 
Lørdag d. 14. august 2021 skal vi atter mødes på fællesarealet til en hyggelig 

nabosnak og et godt måltid mad. 

For at fordrive tiden indtil det grillede kød er klart, serveres der et glas fadøl til de 

voksne og en sodavand til børnene. 
                                 

Kl. 16.00  grillen startes 

  Aktiviteter for børn 

  Hyggeligt samvær på fællesarealet, 

  Jens skænker fadøl 

 

 Kl. 18.00 Okse og Gris på grill samt grillet fisk 

  Med bl.a. salat og flutes 

  Grillpølser til børn og voksne 

 

  (Husk service, bestik og drikkevarer til maden) 

 

 Afsæt eftermiddag og aftenen og mød op. 

 

 Tilmelding senest d. 6. august 2021 til: 

Jens Th. Hansen 

Egernvænget 122 

Eller via mail 

 
Som de foregående år sørger vi for opsætning af telt samt for leje af borde og stole. 
 
Opsætningen af teltet kræver deltagelse af 8 mænd i den våbenføre alder. (Stærke kvinder er også velkomne.)   -  MEN 
Tordenskjolds soldater, som igennem en årrække har stået temmelig alene med opgaven, har nu rundet de 75 (i 
gennemsnit), og der er i bestyrelsen enighed om, at det ikke kan fortsætte.  
 
Der er derfor to muligheder m.h.t. opsætning af teltet: 
 

A) Mindst 8 mænd/kvinder i rimelig form melder sig til Søren Kjærgaard (222 77 222), som forestår opsætning af 
teltet ved hjælp af bistand fra Grundejerforeningens medlemmer. – Tilmelding snarest. 

B) Hvis det ikke er muligt at gennemføre telt-opsætning (og nedtagning) ved egen kraft, må bestyrelsen kaste 
håndklædet i ringen; sælge teltet; og hvert år betale ca. 6.000 kr. for at få opgaven løst af et eksternt firma. (Det 
siger sig selv, at denne udgift må hentes andre steder i budgettet eller kontingentet.) 

 
 
Der er i bestyrelsen delte meninger om løsning A) og B), men bestyrelsen har besluttet at give mulighed A) en chance. 
 
Vi opfordrer derfor til, at man (allerede nu) kontakter Søren og melder sig som frivillig til opsætning af teltet. 
(Opsætningen tager ca. halvanden time, og skal ske på et aftalt tidspunkt enten torsdag eller fredag, afhængigt af 
vejrudsigten. – Nedtagning om søndagen tager ca. en time.) 

 

 

………………………………………………klip……………………………………………………………………… 

  

Vi kommer …………….voksne og …………….børn 

 

 Vi hedder ……………………………………………………. 

 

 Og bor ………………………………………………………… 

 Er der interesse for grillet fisk? ……..ja/nej ………antal……. 


