
OVERDREV NEWS , 
• 

Hermed lidt foraarsnyt fra ejerforeningen. Vi havde tænkt 
os med denne f ørste og forhåbentlig ikke sidste bulletin at 
informere lidt om hvad der sker i bestyrelsen, en slags 
referat af de månedlige bestyrelsemøder, rapport fra fest
udvalg e.t.c. 
Da bestyrelsen endnu ikke har holdt det første møde, p.g.a 
ferie, har vi i kke de helt store nyheder på tapetet. 
Som nogle nok har bemærket har vi fået ødelagt en lysstander 
s:-:mt klosterstenene på det store torv. Det var en skraldevogn 
der fik kørt "lidt for langt tilbage" • Renholdningsselskabet 
har indgivet skadesanmeldelsen til deres forsikringsselskab, 
s å skaderne forventes udbedret snarest muligt. 
En anden ting er, a t vi endnu i ::ke har fået en ordning med 
en mik til at passe vores fællesarealer, så indtil vi får 
afklaret dette, vil i måske hjælpe os med det værste? 
Referatet fra generalforsamlingen forventes at gå i trykken 
i slutningen af denne uge, men vi kan da godt røbe her at den 
nye bestyrelse består af: 

Formand Thorkild Nielsen 
Næstformand Peter Johansen 
Kasser 
Suppleant 
Suppleant 

Binnie Svanbjerg 
Henn ing Jørgensen 
Søren jI'iøller 

75 
59 
49 
23 
31 

Vi vil meget gerne have nogle tilkende g ivelser fra jer, så 
vi ved om vi skal forsætte med disse bulletiner eller nøjes 
med den årlige genra lforsamling. 

Med venli g hilsen 

Bestyrelsen 



-

Maj 1979 

OVE,RDREV NEWS , 
• 

lIer igen lidt nyt fra ejerforeningen . Bestyrelsen afholdte møde 
'e n 9 . maj, og fik overdra get foreningens p~pjrer . 
føl ~e nde ting blev behandlet : 

Overdrev news: 

Vi har fået enkelte tilkendegivelser, der alle var positive, så 
vi hAr tænkt at fort sætte . 

Storskrald/ container: 

I første om gang vil vi forespørge renholdningsselskabet om det 
e r muligt at få 2 sm~ containere der vil passe til de 2 små sku
re. I den forbindelse laver vi låsene på skurene om, således at 
hver beboer får en nø g le til de 2 små skure, og til det store 
skur bliver der lavet et mindre antal som bliver fordelt i be
styre l sen . 

Gårdm a nd: 

Be styrel. en har f~et en ordning med en fo~henværende gartner, 
d er vil h jælpe os me d at hol d e fællesarealerne , og han begynder 
rrl .ciio uge 2 1. 

Ska(: (?r ikke de helt ston~ problemer mere, derimod har b ørnene 
p5 det sidste været lidt voldsomme ved deres omgivelser, bold
spil etc. 

Belysningsvæsen/strømstyrke: 

Henvendelse til belysningsvæsen vedr. strømstyrke, i det vi har 
et stort forbrug af pærer. 

Græsslåmaskine : 

Er indkøbt og fungerer tilfredsstillende. Det blev ikke den som 
skulle monteres på snemaskinen , men en elektrisk til kr.I.400,-. 

Gangbro over grøften: 

Bestyrelsen arbejder med sagen . 

Vendeplads ved Landgildevej: 

Bliver brugt mere som parkeringsplads end som vendeplads. Vi må 
indskærpe at den kun bruges som vendeplads. 

Hesn ved campingp l ads : 

Bestyrelsen retter henvendelse til magistratens 4. afd., for at 
høre om der sker noget og h vornår . 



Me ddeler at et arran ~ement e r under opsejlin g , og beder jer om 
at r se;r 'vere søndaG n. 3. juni. r1eddelelse om arri1.ngementct 
fl. Ger. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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OVERDREVNEWS 

EKSTRA UDGAVE 

I anledning af c ontaine rens ank omst freda g 
d . 17/8-1979 , vil besty relsen hermed invi 
tere a lle medlemmer til komsammen . Vi på 
tænker at ordne vores f ællesarealer , og 
samtidig vil f o rening en til alle aktive 
deltag ere sørg e for tra kteme nt . 

Tid , sted , dato , 14.00, Fælleddi 3c t, 
18. aug ust 1979 . 

rI] J venli ;' hil'- eil 

Be s tyrelsen 
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OVERDREVNEWS , 
• 

Meddelelse fra kassereren 

Der er udsendt 2 stk . indbetalingskort, dette er igen 

en fejl fra Multi Data, disse indbetalingskort skal 

ikke benyttes. 

P.g.a. stor utilfredshed med Multi Data er a bonne

ment opsagt d.d. Et andet billigere og forhåbentlig 

bedre EDB firma overtager styr ing af indbetalinger 

og evt. rykninger fra november 79. 
Da jeg har forstået at de fleste medlemmer helst vil 

indbetale på posthus, bliver fremtidige indbetalin er 

på postgiro. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS , 
• 

16 juni 1979. 

EKSTRA UDGAVE. 

Regning fra skorstensfejervæsenet 

Dette beror på en misforståelse hos skorstensfejervæsenet, og i 

skal IKKE indbetale disse penge. 

Vi betaler skorstensfejning og kedel rensning sammen med vandafgift 

og renovation over ejendomsskattebilletten, som foreningen fornylig 

ha r indbetalt. 

Havevanding 

Vandning af haver bør foregå 

solen er fremme. 

Festudvalget 

aftentimerne og IKKE om dagen hvor 

Der bliver IKKE gårdfest SKT. HANS AFTEN, der vil dog blive tændt 

et mindre bål hvor ALLE selvfølgelig er velkommen. 

BS/PJ. 
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DECEMBER 1979 

OVERDREV NEWS , 
• 

Generalforsamling. 

Vi forventer at afholde vores ordinære generalforsamling medio 

februar. I den forbindelse minder vi om at evt. forslag som 

ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde 

senest den. lo januar 1980. Forslag bedes fremsat skriftligt 

og afleveres i nr. 59. 
S*ilte. 

Blind vej, privat område samt legende børn. disse 3 skilte er 

bestilt og forventes leverettopsat snarest. 

Løse hunde. 

Vi må endnu engang indskærpe, at færdsel med løse hunde på 

fællesarealerne ikke er tilladt. 

Indbetaling af kontigent. 

Som det nok er de fleste medlemmer bekendt er ordningen med 

MULTI DATA opsagt, og en nyordning er indgået med EGO EDB. 

Fremtidige girokort vil se ud som dem der blev udsendt i november 

79. 

Betalingen i 1980 vil være på 210,00 kr pr måned dog minus juni 

og december, giro~ortene vil være jer i hænde senest den. 25 i 

hver måned. Seneste indbetalingsdato vil være d. lo. i hver måned. 

Bestyrelsen har af nødvendige grunde vedtaget at en overskridelse 

af sidste indbetalingsdato vil koste lo kr i gebyr som lægges på 

næste måneds kontigent. 

Vi henstiller kraftigt til alle medlemmer om at benytte de tilsendte 

girokort, da anden betalingsform adstedkommer en masse ekstra 

arbejde for foreningens kasser. 

Alle ønskes en god jul og et godt ny tå 

Bestyrelsen 


