Maj / juni 2020
Generalforsamling
Som det vil være kendt fra den offentlige debat,
er det stadig ikke muligt at indkalde større
forsamlinger til møde. Derfor er det stadig uvist,
hvornår vi kan indkalde til generalforsamling.
Selv om andelshaverne således ikke har
godkendt de vedligeholdelsesarbejder, som
generalforsamlingen skulle tage stilling til, så har
vi i bestyrelsen besluttet at igangsætte det, vi
anser for at være de mest påtrængende
projekter. Det drejer sig om tre projekter:
Renovering af fem trappeopgange, renovering og
maling af vinduer i dele af boligerne i den store
gård og udskiftning af ekspansionsbeholder i den
store varmecentral.
Det er yderst relevante arbejder, som vi
langsigtet næppe opnår fordele ved at udskyde,
snarere tværtimod. Og så må bestyrelsen
naturligvis stå til ansvar for disse dispositioner,
når vi – forhåbentlig inden for få måneder – kan
afholde den ordinære generalforsamling.
Løftede pegefingre
Og så har vi lige et par løftede pegefingre:
Pegefinger 1: Beboernes affaldssortering
fungerer langt hen ad vejen fint, men dog ikke
ganske optimalt. Kigger man i containerne, vil
man ofte få øje på manglende sortering. En af de
mest graverende synder er at smide flasker og
glas i containerne til dagrenovation. Eller simpelt
hen stille flaskerne ved siden af containeren. Det

kan ikke være nogen hemmelighed, at der er
flaskecontainere flere steder i området, bl.a. ved
hjørnet Tagensvej/C. J. Brandts Vej!!
Pegefinger 2: Og nu vi er ved containere: Når
foreningen bestiller de store containere til
storskrald, så må man IKKE fylde byggeaffald i
dem!!
Pegefinger 3: Vi har lige fået foretaget den årlige
udskiftning af sand i sandkasserne. Der er rigtig
meget gang i bygningen af sandslotte og veje i
sandet, og det er jo herligt. Men forældrene
bedes være (lidt mere) omhyggelige med at få
lagt nettet over sandkassen, når børnene er
færdige med at lege der - så vi ikke overlader
sandet til kattene!
Pegefinger 4: Skærverne på tørrepladserne er
også af og til fristende legemateriale for børnene.
Også her må forældrene godt være
opmærksomme på at få skærverne tilbage på
rette sted, hvis børnene transporterer dem væk
fra tørrepladserne.
Og skal vi så ikke alle sammen – trods coronabegrænsningerne - se frem til en forhåbentlig lun
og oplevelsesrig sommer med masser af liv og
aktivitet.
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Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Ejendomsfunktionærerne Claus (Tlf. 2227 1006) og Niels (Tlf. 2227 1008) kan træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog kun til 14.30.

