Maj 2019
Foreningens næstformand

Vasketøj

Det gik åbenbart lidt for stærkt for den siddende
bestyrelse, da der under foreningens
generalforsamling skulle foretages valg til
bestyrelsen. Det var bestyrelsens indstilling, at
Johnny Hansen, der har været
bestyrelsesmedlem i adskillige år, skulle vælges
som ny næstformand, mens Gitte Blom
Christensen og Erik Hansen havde indvilget i at
lade sig nyvælge som såkaldt menige
medlemmer af bestyrelsen.
Nu skete der i stedet det, at Gitte blev valgt som
ny næstformand. Det var hverken hendes eller
bestyrelsens hensigt. Så i bestyrelsen arbejder vi
i praksis videre med, at Johnny fungerer som
næstformand, selv om formalia pt. siger noget
andet.

Husk at tage dit vasketøj ned igen, når det er
tørt. Af og til hænger der vasketøj i flere dage,
før det bliver fjernet.

Oprydning på fællesarealer
Som tidligere bekendtgjort skal vi have endnu en
gang forsøge at få ryddet op på de indendørs
fællesarealer, hvor det af brandhensyn ikke er
tilladt at have rekvisitter stående. Bestyrelsen
opfordrer alle beboere til at få fjernet de ting og
sager, som måtte være placeret på
trappeopgange, kældergange og de fælles
loftsarealer. Og så indledes den aktuelle aktion i
øvrigt i opgangene på Bispebjerg Torv og
Tagensvej her i maj måned. Det vil beboerne her
blive orienteret konkret om via opslag, hvoraf det
vil fremgå, hvornår der er container til rådighed.

Udendørsliv
I den tilstundende sommertid, hvor vi kan være
ude på vores dejlige fællesarealer, vil vi gerne
opfordre alle til at tage hensyn til hinanden og
rydde op efter sig på fællesarealerne.
I skrivende stund kniber det f.eks. med at få
ryddet legetøj op efter sig i den lille gård…
Og så er det stadig en uskik at smide
cigaretskodder i lyskasserne!!! Det giver
gårdmændene Claus og Michael unødvendigt
ekstraarbejde.
Husk også at undlade at placere grillstarter og
engangsgrill på asfalt eller græsplæne ved
optænding og efter brug, og ej heller at tømme
brugte briketter i affaldscontainerne.
Sortering af affald
Det er forsat positivt at se hvordan affaldet i vid
udstrækning bliver sorteret efter forskrifterne.
Helt optimalt er det dog ikke endnu, så derfor
igen en opfordring til alle om at sortere affaldet
korrekt.
( fortsættes… )
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Maj 2019
side 2…
Og så er det jo en selvfølge, at man ikke stiller
sine tomme flasker i skralderummene, men i
stedet putter dem i flaskecontaineren hvor den
nærmeste er placeret på hjørnet af Tagensvej og
C. J. Brandts Vej.
Jubilæumsfoto
Foreningens 60 års jubilæum markeres som
bekendt med en forhåbentlig både hyggelig og
festlig eftermiddag i den store gård lørdag den
24. august. Blandt adskillige initiativer er en ide
om at skabe en fotovæg med billeder fra livet i
vores forening gennem 60 år. Så beboerne
opfordres til at kigge i de private fotosamlinger og
se, om der ikke skulle være et og andet, som
kunne indgå i sådan en udstilling og være med til
at vise, hvordan vi lever livet her omkring
Grundtvigs Kirke. Læg de udvalgte fotos i en
kuvert med en lille tekst, der beskriver, hvad der
foregår på billederne og aflever dem på kontoret.
Eller mød selv op med billederne, når
bestyrelsen holder tirsdagsåbent. De lånte fotos
vil blive scannet ind til brug for fotovægen og
leveret tilbage efter brug. Det er naturligvis også
muligt at overlevere fotos digitalt, hvor det måtte
være relevant.

Musik til jubilæet
Jubilæumsarrangementet bliver ikke bygget op
som en stor pompøs fest, men som en hyggelig
eftermiddag med diverse aktiviteter for og ikke
mindst med beboerne. Med beboerne som aktive
medspillere.
Et godt eksempel fremgår at dette indspark fra
en initiativrig beboer:
I anledning af det forestående jubilæum den 24.
august har jeg tænkt, om der er andre end mig,
der kunne tænke sig at fremføre musikalske
indslag. Det være sig at synge eller spille et
instrument. Alene eller flere sammen.
Selv spiller jeg akustisk guitar med mulighed for
at tilslutte til forstærker. Jeg hygger
hovedsageligt med danske eller engelsksprogede
sange fra 1960erne og frem. Men al form for
musik og sang er en glæde.
Interesserede er velkomne hos mig onsdag den
15. maj kl. 19. Så kanj vi forsøge at finde en
form.
Bedste hilsen Roar Vosgerau,
På Bjerget 6, st. th.
Tlf. 25480787
Bestyrelsen
www.abpaabjerget.dk
E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk
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