
OVE DR~ 
NEWS 

FÆLLESFORSIKRING 

3. marts 1986 

Omdelingen af opkrævningerne for 1. halvår 1986 er blevet forsin
ket. Dette skyldes at foreningen endnu ikke har modtaget regning 
og meddelelse om overgangsdatoer fra Baltica. Girokortene vil 
blive udsendt så snart de nødvendige oplysninger foreligger 

MARKISER 

Hvis flere har tænkt sig at anskaffe markiser i dette forår er 
det måske muligt at opnå rabat (priserne er på omkring 10-12.000). 
Henvendelse til Hans Jørgen i nr. 69. 

Bestyrelsen 



OVERDREV 
NEWS 

17. april 1986 

FÆLLESARBEJDE 

Vi minder om at dette års fællesarbejde starter lørdag d. 19. 
april kl. 13.00, hvor vi håber på godt vejr og stort fremmøde. 

BLYINDDÆKNINGER 

Hust at aflevere "slippen" til nr. 39, hvis I vil lade Nees 
efterse/reparere blyinddækningerne på taget. Se sidste "Overdrev 
News" og evt. referatet af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen 
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o V E R D R E V N E W S. 
--------------------------

-11 . marts', ·-1986. 

FÆLLESFORSIKRING: 
-----------------
Bestyrelsell har nu (6. marts, -1986) modtaget en opdateret police for -1986. 
Kopi af policen samt forsikrillgsbetingelser nr. 092-14 er vedlagt. Der er føl
gende bemærkninger til policen: 

- forsikringsperiodens start er fortsat 01.0-1.85 og ikke 0-1.07.85. 
- der er vist, hvilke hLlse der ikke er omfattet af klausulen vedr. defekte bly-

inddækninger. Bestyrelsen vil pa generalforsamlingen den -18. marts, 1986 kom
me med et udspil med hensyn til de huse, der fortsat er omfattet af klausulen 

- den årlige præmie for 1986 er ca. -1200 kr. pr. ejerlejlighed. 
opkrævning af præmie for første halvdel af -1986 vil blive udsendt, efterhan
den som man overgar i forsikringen sammen med opkrævning for fællesudgifter. 

Efter mØde med BALTICA har det vist sig, at det præmiebeløb, der stod pa poli
cen for -1985 (22.902,50 kr halvårligt l var for højt. Der er derfor blevet op
krævet for meget for de ejerlejligheder, der overgik til forsikringen i 1985 
(ca. S kr. for meget pr. måned). [lette beløb vil blive fratrukket pa næste 
m~neds fællesudgifter. 

Desuden er der vedlagt en liste, som viser, hvornar de ellkelte huse er over
gået/vil overga til fællesforsikringell. Hvis I er uenige, bedes l hurtigst 
muligt rette hellvelldelse til kasserer Niels KIludsen, nr. 37, sAledes at 
evelltuelle fejl kall blive rettet, inden der udsendes opkrævning for første 
halvdel af -1986 . 

Bestyrelsen. 



OVERDREV NEI'lS 2.Maj 1986 

Reparation af blyinddækninger. 

Følgende ejerlejligheder har Ønsket, at murer- og entreprenØrfirmaet 
Nees genne ;ngår blyinddækninger og foretager den nødvendige nedbankning : 
Nr. 29, 31 , 37, 39 , 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 69, 73, 79, 85, 89, og 95 . 
Arbejdet vil blive udført i lØbet af uge 19 og 20 , 1986. Derefter vil besty
relsen få BALTICA ud og syne husene. 
Vi forventer, at dette vil ske i slutningen af maj måned. Dato og tidspunkt 
for besigtigelsen vil blive oplyst, når vi har haft kontakt med BALTICA. 

De resterende ejc~lejligheder (nr.21, 23, 61, 65, 71, 77, 81 , 87, 91 og 93), 
som også er omfattet af klausulen vedrØrende blyinddækninger, må inden da 
have sørget for, at deres blyinddækninger er blevet repareret. 
Hvis nogle af sidstnævnte ejer lejligheder Ønsker , at Nees skal foretage den 
nØdvendige udbedring (men har glemt at give besked om dette) kan dette stadig 
nås. Man skal blot kontakte nr.39. Det gælder selvfØlgelig også , hvis man 
har spørgsmål vedrØrende fællesforsikringen. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 



OV DREV 
NEWS 

FÆLLESARBEJDE 

7. maj 1986 

Der indkaldes hermed til fællesarbejde lørdag den 10. maj kl. 13.00. 

FARLIG TRAFIK 

Det henstilles kraftigt til bilejerne at nedsætte hastigheden ved 
kørsel på parkeringspladsen og ved indkørslen. Tænk på at børnene 
er begyndt at lege mere ude, og at oversigtsforholdene bliver 
dårligere når der kommer blade på træer og buske. 

Bestyrelsen 
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29. ma j 1986 

FÆLLESARBEJDE 

Der indkaldes hermed til fællesarbejde lørdag den 7. juni kl. 13.00. 

Bestyrelsen 



OVERDREV 
NEWS 

FÆLLESFORSIKRING 

6. juni 1986 

Reparationerne af blyinddækningerne skulle nu være foretaget, og 
som tidligere bebudet vil Baltica foretage et eftersyn med hen
blik på at få klausulen slettet af forsikringspolicen. 
Dette eftersyn finder sted tirsdag den 17. juni fra kl. 15.00 
(start ved nr. 39). Bestyrelsen og firmaet Nees vil være 
repræsenteret. 

FÆLLESARBEJDE 

Der erindres om at der er f ællesarbejde lørdag den 7. juni kl. 13.00. 

Bestyrelsen 



2. juli 1986 

FÆLLESFORSIKRING 

Alle blyinddækningerne er nu godkendt af Baltica, og klausulen 
herom vil blive slettet af forsikringspolicen. 

FÆLLESARBEJDE 

Der indkaldes hermed til fællesarbejde lørdag den 5. juli kl. 13.00. 

Kun til det første fællesarbejde i år er der mødt mere end 6-8 
personer. Vi vil derfor gerne opfordre til at man møder talstærkt 
op, da det er meget begrænset hvad så få kan klare på en efter
middag. 

STORSKRALD 

Situationen skulle (efter arbejdsnedlæggelsen) være nogenlunde 
normal nu, således at vi kan forvente afhentning førstkommende 
torsdag. 
I tidligere numre af Overdrev News er givet de nærmere regler, -
spørg evt. bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Husk især omhyggelig 
indpakning i bundter, kasser eller sække. 
Genstande, som ikke opfylder betingelserne, vil ikke blive fjer
net, og skal igen tages i forvaring af ejeren. I så tilfælde kan 
evt. benyttes de af ejerforeningen rekvirerede affaldscontainere 
(normalt forår og efterår). 

LYSKÆDE 

I overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning har forenin
gen nu overtaget den af festudvalget indkøbte lyskæde. 
Herefter kan den udlejes til festudvalget og alle beboere. Leje
prisen er fastsat til 100 kr. pr. gang, som primært skal dække 
vedligeholdelsen (nye pærer m. v.). Herudover skal betales er
statning for skader på lyskæden, herunder knuste pærer. 

LEGEHUS 

Legehuset på den runde legeplads har i gentagne tilfælde været 
udsat for ildspåsættelse og anden hærværk. Bestyrelsen og lege
pladsudvalget har derfor skønnet, at det udgjorde for stor sik
kerhedsrisiko i forhold til den legemæssige værdi, og nedrivning 
er foretaget. 
På den ledige plads forventes opsat andre legeredskaber, formo
dentlig flere gynger og/eller vippedyr. 

Bestyrelsen 



I~ALTICA-POLICE 
Assurance-Compagniet 
Bailica 
Aktiese lskab 

Bredgade 40 
1299 København K 
Telefon 01- 12 24 36 

Forsikringsregisler
nummer A 76 
København 

Fortsat Side 2 

Branche B Y G N I N G S F O R S I K R I N G 

Po I I ce nr. 592 0484 2940 Tillægsnr. 01 

Uanset forsikringsbetingelsernes ordlyd omfatter forsikringen 
09s~ skade p~: 
elektriske maskiner, transformatorer, apparater eller fast 
elektrisk Installation til bygningernes drift, som skyldes 
kortslutning el ler andre elektriske fænomener, selvom brand 
Ikke opst~r. 
Kortslutningsskade p~ el-drevne genstande, der er højst 2 ~r 
gam l e, ers ta t tes med nyværd i. I de derp~ f ø l gende år nedsæ t tes 
erstatningen med 201. pr. ~r af nyværdien p~ skadetidspunktet. 
Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. 
Kortslutningsskade p~ el-drevne genstande, der er mere end 6 
~r gamle, erstattes Ikke. 
Forsikringen omfatter Ikke: 
-skade der skyldes si Id, mangelfuld vedl igeholdelse, mekanisk 
ødelæggelse eller kortslutningsskade p~ vindmøller og dertil 
knyttede instaliat Ioner. 

-Skade, for hvilke der kan opn~s erstatning gennem garantitll
sa'3 n._ 

Bortset fra skader, der kan henføres til pollcebetlngelsernes 
pkt. 258 (p~kørsel m.v.) gælder det for nærværende police, at 
de I de trykte betingelser anførte bestemmelser vedr. selvrisiko 
bol'tfalder. 

For forsikringen gælder tillige de I vedlagte bilag anførte sar
lige betingelser klausul H558. 

Svampangreb, der opst~r I eller udbreder sig fra de nedenfor 
nævnte bygningsdele, er Ikke omfattet af forSikringen. 
GENNEMGAENDE LAMINEREDE REMME VED SAMTLIGE UDHUSE. 

København, 04.07.86 

Forsikringen dækker som ovenfor anført og i henhold til vedlagte almindelige og evt. særlige betingelser. 
Policer med lavere tillægsnr. annulleres herved. Stempelafgiften berigtiges efter stempel lovens paragraf 70. 

ASSURANCE-COMPAGNIET BALTICA, AKTIESELSKAB 

A1-R320 Dupl ikat 
R320 



..... , .. rS~) f , t::.:. 'O-i 

'\I", ~ 

."\ ,:1 'c:' t 
;; r t'l \LL~: : '.''' .L I ::"C' :':'o:; r" · 

, r::;,' ,-
/'=,Lli.J'~, 

.' .1. •. 

r- ' lY ' n _ 1'-

.0 . ' : : ,l I ~ P . . ~~! :-1 ',_ 'j. ! .. : 

J:.' "'"7';1 

k " , 'jr,-., 

• o~ • 

1-

. . ... " i\I ~ ...., • 

r ;: .1 t L 1;:: .',-! ' __ ~I '.::' d ;<. ~" f l c1 (~ 
... , ,>j ', i:"" t (, : .. !I:. i. .:J , -, rj .:; . t . ;c; ,~ c': t ';:~ L ~j :? 

e - st3~_Or _i~liJ ~ r 2 slde 
I::' 'Co - . f! 'J ~ . ~ c ,' 

t . .::'.'. ; ... : o~ ' I .. . i.l ro! ~.~J::;5 I : 

dE' 
:::. ,'i:' t -', i ri '.J f) ,~: 

:-1 t.:o:~ I· l ri ~f '" r 'J t.. 

1. ,,·l-I' ,p '0l 

"". t.· " · . 1-

",l' ,I C-i E: " r ('CC 

· _Cl ":i ;"" " df(" :.) i -. 

' .. i t; ... 

'~ .. j . : . , .~ 

-1 ':''' t~:: ='" 
r '::: r" I:;t D (J ej :: .. iJ .;~~ r· 

,-=- 0- r' ~r; r"- F ~ o: t, ( , (-:-:' . C I'~ -::~:i . I'" .!. 0_. ~:-. r 

Cl 
. 0 ! " ~,p. . .. E:' ~ . v' ·_ "' 1 

! .~' 

S.I.J ':') L l'=;· 0r:-. : 
• _ .. J o • •• 

. .... .!.. '.,., ::.: ;:. 

. I~ :.7,. l Si;,- "1 

.0 ";. .. 

, ... L · '07 \.' 'o:'.~" ~: 

"o ~I 

" I . ' . 'l 
--- ':::, ' " 



..... ::: ... . :::: ::::.; .. ' :' " 

,": r:) m '~1 Ir.. ··· ~ t (:j In .2:\ C) F:':' ..... F~"1. .:':;1. et t ':·:, L } 1 1 cl ,:'.;:~ J." !< L . r--, b J. i \ . ." (~:'.' ':::';, ·f r '~ (=: l"'l '~~ ~.:,:: t... j'" .; :':'1. ' .. / f..:~. ~:') .! . + -9 .1. cl jJ .. ::i. 

··~ ' JI ··· 'C:,j :;L.··I<·~; r"i rr , ·:~\ ck, '-'+'::)!' , I,' I,. c' '::.1':. i. J l. e ·'::: ·!·cn'- r':. I : r" ,·.'l r:j '.J .J,. I··l / :. ·'· ;::,1::')-" +. ·r J T~ i '.'" 

" ' i" cl,,::, ': c:,vl:?t:h::! i:.< . .l.I. :f.u/::! .... ' ,,' l : !· . !·: c .. l :k L' 1",' 1, ':". -f' /-·,F? ITL r"' ::. ' '''Ci ,:: i·: a . .!. !TI,:::, '''j ·'>·:;·.I.'..',:()l-
Cl :·:~:i .'_ ~j f _. E· r' n '-::: (: ~ i '!: h C:\ .... / ~:::' c·:1. f + ~·;·: I. l Cl ]. (':, L':\ r" 1 l! c':':';_ r"; l .:·::i d ';:; (-~ r", c: '.: r.::.:, I···· \ .... r:~' e1 Cl r:·~:- .1, ~ J 1 . 1::"1r- 1-:: I::~-' 

f " i r", '.J ~ :: :i 1 t.·.·I, cl ':=;. (:..:-; ~7~ "i f.':~ ';:;. t:. . f~ t'" f;:~ r~. ,:':':~. ( :t ) t i 

, i. 
V" 

·i·.~q ·" _ 

ej r,·,· r-, l u. d .Iled 
'.. L IJ (.:.73 f'" r I t::: e) jJ + () 1'- C. .. E·: .'j~::: r" l: .. . ~ . 1 d . '1.:: ',- r:: .. ;,.. i:: ~4: ::. . c' 

:. ::f~ 1""\ C:.:'. l'- f::·~' I n s'. €:·I. [, ".:' ~:.::. \ r::: 1.:7.' (."II·-· ;'F .~:; p ~ .. ~.;:~ n ~.:.:.:, r"! ::~. <::. n -f C) (~ h .:::) I d ·· 

, .. . ':::: :-:~: .~... . .. 0::'-:" . ) f', I I . 



OVERDREV NEWS. 
============== 

30. september 1986. 

STORSKRALD: 

Renholdningsselskabet af 1898 vil fortsat kun afhente haveaffald. 
Man må derfor ikke stille egentligt storskrald ud på torsdag. 

FÆLLESARBEJDE: 

Der indkaldes til fællesarbejde lørdag den 18. oktober kl. 13. 
Vi håber på stort fremmøde ved dette års sidste fællesarbejde. 
Det er lykkedes os at få fat i en container til denne weekend. 
I er velkomne til at lægge storskrald i denne. 

Med venlig hilsen 
bestyrelsen. 



OVERDREV NEWS. 
=============== 

16.oktober 1986. 

FÆLLESARBEJDE: 

Husk, at der er fællesarbejde på lørdag kl. 13. 
Bestyrelsen vil som sædvanlig sørge for Øl og vand til de fremmødte, 

Med venlig hilsen 
bestyrelsen. 



iVERDR ~ 
NEWS 

18. december 1986 

GENERALFORSAMLING 

Der erindres om, at forslag, der ønskes behandlet på næste 

generalforsamling, ifølge vedtægterne skal være indleveret 

skriftligt til bestyrelsen senest 10. januar 1987. 

Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår 

Bestyrelsen 




