
G/F Kisserup Enge  

  
Kisserup 24. november 2020  

 

 
 

CRV nr. 37 88 42 51     Kisserupenge@gmail.com    www.Kisserupenge.dk  

 
Side 1 af 1 

 

Nyhedsbrev 
  
Vi håber alle nyder efteråret i Kisserup Enge. Igen kan vi byde velkommen til 
mange nye. I alt har der siden januar været 21 ejerskifter. Vi har igen lidt nyt, 
som vi gerne vil dele med jer. 
 

Skilte 
De gule skilte er taget ned på baggrund af et krav fra Holbæk Kommune. 
Der er nye skilte på vej herunder vejskilte med reflekser og blindvej-skilte.  
 

Muldvarpe  
Muldvarpene på boldbanen er meget aktive i år, og Strandudvalget har brug 
for hjælp til at bekæmpe dem. Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du kontakte 
Berit på formand@kisserupenge.dk 
 

Hjemmeside 
På vores nye hjemmeside www.kisserupenge.dk kan du læse mere om 
foreningen Kisserup Enge, se matrikelkort, finde vedtægter og ordensregler 
samt holde dig opdateret på nyhedsbreve samt placering af grusbunker til 
påfyldning af huller i vejene. Vi håber I vil få glæde af den.  
 

Vis hensyn 
Vi skal huske at tage hensyn til hinanden i området, også når det kommer til 
larm og støj. Derfor vil vi gerne minde om hastighedsbegrænsningerne på 
vores veje og opfordre alle til at køre max 30 km/t på Engvej og max 20 km/t 
på alle andre småveje. Husk også at det i følge vores ordensregler er tilladt at 
bruge larmende haveredskaber fra 9-18 mandag til lørdag samt fra 9-13 om 
søndagen og helligdage, det gælder hele året. 
 

Kommende møder i bestyrelsen 
Bestyrelsen har netop afholdt sit sidste møde i 2020, og vi mødes igen i 
januar 2021. Fællesmødet med områdets tre andre grundejerforeninger 
afholdes 6. februar 2021. Her diskuteres typisk emner, som rækker længere 
ud end vores egen forening. Vores forventning på nuværende tidspunkt er 
stadig at afholde generalforsamlingen 27. marts 2021. 
 
 
På bestyrelsens vegne  
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