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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. 
 

Generalforsamling 24. juni 
 
Som bekendt er der indkaldt til generalforsamling 
i foreningen den 24. juni i Dansekapellet. Vi må 
være op til 100 personer i lokalet, og det skulle 
være tilstrækkeligt. Kravet om mundbind ved 
sådanne forsamlinger er ophævet til den tid, men 
der skal stadig vises coronapas. 
 
Container 
 
Der vil være container På Bjerget fra torsdag den 
17. juni til den efterfølgende mandag. Den er 
beregnet til diverse former for indbo, men som 
sædvanligt ikke til farligt affald og byggeaffald. 
Næste container-opstilling vil være 13.-16. 
august. Det er samtidig med Grundtvigs Kirkes 
genoptagne sommerfest, som i år holdes søndag 
den 15. august. 
 
Oprydning i cykelkældre 
 
I forbindelse med oprydnngen i cykelkældrene er 
der blevet fjernet ikke mindre end 65 cykler, som 
nu er placeret ved kastanjetræerne i gården ved 
C. J. Brandts Vej. Disse cykler vil torsdag den 17. 
ds. blive fjernet helt, og har nogen en cykel 
stående der – fordi man har forsømt at sætte 
strip på cyklen, mens den stod i kælderen – så 
kan man lige nå at få den igen ved at henvende 
sig til vores gårdmænd inden da. 
 
 

Udskiftning af rør 
 
Udskiftning af kold- og varmvandsrør tilsluttet 
den store varmecentral er nært forestående. Det 
medfører, at de direkte berørte andelshavere 
skal sikre plads til arbejdet i de berørte 
kælderrum. Der skal være minimum en meters 
afstand til rørinstallationerne. De pågældende 
andelshavere vil få direkte besked i god tid, inden 
arbejdet påbegyndes. 
 
Og har nogen beboere noget stående på de 
berørte fælles gangarealer, så bedes de 
naturligvis også sørge for at få disse rekvisitter 
fjernet! Disse arealer skal jo i øvrigt under alle 
omstændigheder være ryddet! 
 
Bestyrelsen holder sommerferie 
 
Husk kontoret holder lukket i juli måned, 
postkasse og mail vil med jævne mellemrum 
bliver tømt/læst. 
 
Kontoret har åbent igen tirsdag den 10. august 
 
Vi ønsker alle andelshavere en forsat god 
sommer 
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