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Kære Alle 
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… denne gang med orientering om bl.a. ny mulighed 
for at deltage i fællesskabet omkring vedligeholdelse af fællesarealer såvel ude 
som inde...  
 

Ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2022 
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2022 kl. 17.00 
på plænen/grillpladsen. 
 
Dagsordenen indeholder alene anden behandling af forslagene til vedtægtsæn-
dringer angående elektronisk kommunikation og mulighed for overdragelse af 
andel til søskende. De foreslåede vedtægtsændringer kunne ikke vedtages en-
deligt på den ordinære generalforsamling pga. for få fremmødte andelshavere, 
og må derfor behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for fælles hygge, og alle bebo-
ere kan tilberede egen mad på foreningens grill. Bestyrelsen tænder op i gril-
lene, så de er klar til kl. 17.30.  
 
Kom og vær med til dels at få indflydelse på beslutningerne i foreningen og sam-
tidig bidrage til fællesskabet og kendskabet til hinanden som medlemmer af for-
eningen her, hvor vi bor. 
 
Haven 
Bord- og bænkesæt er indkøbt og malet og klar til brug – dog mangler der mon-
tering af ryglæn på dem alle 3. Det firma, der skal plante hækkene omkring de 
runde terrasser er blevet rykket for det flere gange.  
 
Flagstang 
Bestyrelsen har vedtaget at købe en flagstang og et flag til fri afbenyttelse fx i 
forbindelse med fødselsdage og andre mærkedage eller på de officielle flag-
dage. Flagstangen bliver sat op på den store plæne i terrænet ved legepladsen 
og de 3 runde terrasser. 
 
Nyt krydderurtebed 
Det nyetablerede krydderurtebed er også klar til brug. Der er plantet forskellige 
gængse urter, og der er et skilt med navnet på hver af dem – undtagen ved per-
sille og purløg. Der står rabarber ved siden af bedet – også til at tage af.        
 
Tag, hvad du har brug for og husk, at vi er mange om det. 
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Fælles hækkeklipning 
I sommeren 2021 klippede vi selv hækkene, ryddede op og kørte det afklippede 
på containerpladsen. Det foregik lidt ad hoc, men alligevel var der flere i forenin-
gen, der bare mødte op og deltog i opgaverne. Supergodt.  
 
I år vil bestyrelsen fastlægge nogle datoer for arbejdet, så der er mulighed for at 
planlægge sin deltagelse.  
 
Vi håber på, at der denne sommer er endnu flere, der kan finde tid til at deltage i 
den omfattende opgave – så mød glad op og deltag, så opgaven bliver løst hur-
tigt og igen i hyggeligt samarbejde. 
 
De endelige datoer (i juni 2022) vil blive annonceret på hoveddørene. 
 
Rotter, huller og affaldscontainerne 
Der er fundet huller i græsplænen nederst mod Rundforbivej. Hullerne skyldes 
sandsynligvis mosegrise eller rotter. Kim Poulsen (203 st.th.) er i dialog med 
kommunen om bekæmpelsen af dem. 
 
Vi har fået nye riste leveret til alle kloakkerne, men de er ikke installeret endnu.  
 
Der opleves problemer med, at lågene på affaldscontainerne står åbne, og det 
kan tiltrække rotter – så husk endelig at lukke alle affaldscontainere – også hvis 
du ser, at vinden har blæst lågene op. 
 
Istandsættelse af kældrene under nr. 209 – 211 og 217 – 219  
Så er istandsættelsen af kældrene gennemført, men der mangler dog lidt repa-
ration af pudslag og derefter maling under nr. 209 – 211. 
 
Denne gang gik det ikke særlig godt med at rydde kældrene for cykler mv. Be-
styrelsen opfordrer derfor til, at der fremover bakkes op omkring de opgaver, der 
sættes op som sedler på hoveddørene, så håndværkere eller andre ikke skal 
bruge ekstra timer (mod betaling) på klargøring og oprydning, før de kan komme 
til at gennemføre de bestilte opgaver. 
 
Endnu en vandskade 
Der er sket en mindre vandskade i 213 st. som følge af et defekt afløb på  
badeværelset i lejligheden på 1. sal, hvor plastikindsatsen i badekarret ikke slut-
tede tæt. Skaden er meldt til foreningens husforsikring, men der afventes svar. 
 
Nyt hegn ved nr. 201 
Det er besluttet at udskifte hegnet rundt om terrassen ved 201. 
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Er der et par stykker, der melder sig til at pille det gamle hegn ned, indkøbe nye 
hegn og sætte dem op? 
 
Løsning af fælles opgaver på månedlige arbejdsdage i foreningen  
Bestyrelsen og mange andelshavere har et ønske om at øge fællesskabet og 
samarbejdet omkring den løbende vedligeholdelse af vores udearealer.  
 
Der er derfor kommet et forslag om at indføre nogle korte arbejdsdage hver den 
1. søndag i måneden, hvor der opfordres til at yde en indsats i bare 2 timer. Det 
giver mulighed for at deltage på nogle af de forskellige dage, men selvfølgelig 

gerne hver gang       

 
Der er mange faste fælles opgaver, der kan løses på kort tid i hyggeligt samar-
bejde – fx lugning, fejning, oprydning, græsslåning, vanding af bede og planter, 
pudsning af vinduer og opsamling af blade mv. i opgangene osv. osv.  
 
Der opsættes et “hygge-bord” med plads til, at børn kan tegne, gangbesværede 
kan strikke eller læse for børnene, mens kaffen drikkes. Det vigtigste er at del-
tage, også uden at man behøver at knokle fysisk.  
 
Deltagelsen kunne fx også bestå i at bage en kage til dagen eller lignende. 
 
Første gang bliver søndag den 3. juli 2022 kl. 10.00, hvor vi håber på godt vejr 
og stor tilslutning fra rigtig mange.  
 

 
 

PLANLAGTE AKTIVITETER I FORENINGEN 
Kom og vær med 

 

• Ekstraordinær generalforsamling søndag 19. juni 2022 kl. 17.00 

• Fælles hækkeklipning xx juni 2022 kl. 16.00 – 18.00 

• Fælles hækkeklipning xx juni 2022 kl. 16.00 – 18.00 

• Fælles hækkeklipning xx juni 2022 kl. 16.00 – 18.00 

• Fælles hækkeklipning xx juni 2022 kl. 16.00 – 18.00 

• Fællesopgaver på udendørsarealerne søndag 3. juli 2022 kl. 10.00 

• Have/arbejdsdag lørdag 3. september 2022 kl. 9.00 

• Havemøbler sættes ind søndag 30. oktober 2022 kl. 10.00 


