April/maj 2021
Generalforsamling på stand-by
Det er stadig uvist, hvornår vi kan holde foreningens
ordinære generalforsamling. Hvis regeringens
genåbningsplan holder vand og ikke forstyrres af
tilbagefald i pandemien, vil generalforsamlingen
kunne afholdes inden sommerferien. Vi vender
tilbage, så snart vi ved mere.

Problemer med trappevask

blive fjernet pr. 1. juni og blive placeret i den store
gård ved kastanjetræerne, hvorfra de vil blive endeligt
fjernet efter yderligere 14 dage.
Stripsen på de brugbare cykler må tidligst fjernes den
30. juni. Skulle man mod forventning have brug for
flere strips, kan disse udleveres ved henvendelse til
Claus og Niels.

Bestyrelsen har fået flere henvendelser fra beboere,
som beretter om problemer med at finde fælles
fodslag med naboerne omkring trappevask.

Husk at der kun må stå cykler i cykelkælderne; alle
andre rekvisitter vil blive fjernet af gårdmændene!

Det er som udgangspunkt vanskeligt for bestyrelsen
at gå ind i de konkrete tilfælde, som også kan være
præget at modstridende forklaringer.
Vi vil kraftigt appellere til alle beboere om at vise vilje
til at leve op til foreningens husorden, som lyder
således: ”Det er andelshavernes pligt at sørge for
renholdelse af hoved -og køkkentrappe”.

Vi ser sikkert alle hen til en masse udendørsliv i den
forestående forårs- og sommertid. I den forbindelse
vil vi opfordre alle til at tage hensyn til hinanden og
rydde op efter sig på fællesarealerne. 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.

Hundeluftning

Sommerfest på plænen

Bestyrelsen har endnu en gang modtaget
henvendelser fra andelshavere, som har set
hundeejere i foreningen lufte deres hunde på
foreningens fællesarealer. Vi vil igen gøre
opmærksom på, at det ifølge foreningens husorden
ikke er tilladt!

Ophold på fællesarealerne

Efter et års coronapause genoptager Grundtvigs
Kirke traditionen med en sommerfest på plænen. Den
holdes denne gang søndag den 12. september.
Yderligere information følger.

Oprydning i cykelkældre
Så er det blevet tid til at vi igen får ryddet op i vores
cykelkældre. Derfor vil alle andelshavere i nær fremtid
modtage 5 stk. strips, som skal påsættes de cykler,
som ikke ønskes fjernet! Alle cykler uden strips vil
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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.

