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Kom og stem den 23. marts 

Vi holder ekstraordinær generalforsamling i 

festlokalet mandag den 23. marts 2020 kl. 

18.30. Vi skal stemme om de 

vedtægtsændringer, som blev foreslået på den 

ordinære generalforsamling i efteråret. Desuden 

vil der være mulighed for at stille spørgsmål til 

den renovering af kældrene, som er i 

støbeskeen, og vi skal stemme om bestyrelsens 

forslag. Alle andelshavere vil få en indkaldelse til 

generalforsamlingen på mail, hvis man har 

tilmeldt sig digital post fra administrator. Ellers 

kommer indkaldelsen i postkassen. Vi har også 

hængt information om kælderrenoveringen op 

på opgangenes opslagstavler. 

 

Rutsjeturene bliver sjovere og sikrere 

Rutsjebanen på legepladsen er rådden og 

mildest talt slidt. Den kan ikke længere 

vedligeholdes med en klat maling. Når 

kommunen har givet os tilladelse, bliver en ny 

sat op.  

 

Hør hvad festens gæster siger 

For nylig er der blevet monteret nye 

akustikplader på væggene i festlokalet. Vi håber, 

at I oplever, at det giver en mere behagelig lyd i 

rummet. 

 

En sejr over rotterne 

Indsatsen for at undgå rotter i kældrene slutter 

aldrig, og det er fortsat vigtigt, at kælderdøre og 

-vinduer holdes lukket. Men vi kan dog glæde os 

over, at de rottespærrer, vi har fået monteret, 

virker. Der er blevet klappet en hel del rotter i 

foreningens del af kloaksystemet (i skrivende 

stund: Flere end 200).  

Skur til barnevogne og ladcykler 

De sidste streger er ved at blive sat på en 

tegning af et skur til barnevogne og ladcykler. 

På generalforsamlingen i 2018 vedtog vi nemlig, 

at bestyrelsen skal arbejde på sådan et skur. 

Når tegningen er færdig, søger vi byggetilladelse 

hos kommunen. 

 

Fjern barnevogne o.lign. fra opgangene! 

Behovet for et nyt skur er opstået af flere 

grunde. Dels er der efterhånden mange 

kassecykler i foreningen, og dels bliver vi nødt til 

at være meget mere strikse med at håndhæve 

forbuddet mod barnevogne og lignende i 

opgangene. Det er nemt og rigtig fristende at 

parkere klapvogne, barnevogne og andre ting 

under trappen i opgangen. MEN 

brandmyndighederne er efter os, for der må af 

sikkerhedsgrunde ikke opbevares ting i 

opgangene. Vi håber, at alle vil respektere det, 

uden at det bliver nødvendigt med bøder. Lad 

være med at stille ting i opgangen! 

 

Intet forår uden fællesdag 

Vi ser som sædvanlig frem til forårets fællesdag 

og håber, at rigtig mange af jer møder op til 

hygge og en fælles indsats for vores 

fællesarealer. I år falder fællesdagen lørdag den 

2. maj.  

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

 

 


