
Ej r Locen i ncen 
Sundby Overdrev 

J L januar I 90 

Til beboerne 8ælleddiget 21-95 vedrørende ekstraordinær kont i ngent. 

Bilag 

Pa grund af forhøjet vandafgift dvs ca 20 000 kr n~re 
end budgetteret for 1990, ser bestyrelsen sig d ~sv.ærre 
nødsaget ti -: at o\Jkræve ekstra 600 kr, som forfa lde r 
til betaling samtidig med kontingentet for februar måned 
dvs senest 12 februar. 

Bestyrelsen 

Giroindbet<Jl -ngskort 



t I .. ***** OVERDREV NEWS ***** 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED j»~ 

ODlaa: 38 stk 
6.aprll 1990 

Fællesarbe)de 

Arets første fællesarbeide bllver lørdaa den 21 aDrll 
1990 kl 14.00, hvor vi paregner følgende aktiviteter: 

Sl~ning af græsplæner 
Fejning af parkeringsplads 
Almindelig oprydning 
Oprydning skur 
Evt flytning af roser 
mv 

I denne forbindelse bedes biler placeret pa den lille 
parkeringsplads. 

Vi vll samtidig forsøge at nedsætte et eller flere hold 
til omlægnlng af klostersten. 

MÆND mik, KVINDER mik, DRENGE mik og PIGER mik er alle 
velkomne. 

KALDENDER ,OR FØRSTE HALVAR VEDLÆGGES. 

Vi haber pa godt fremmøde. 

Generalforsamlinq 
Referat fra den ordinære aeneralforsamlinq vedlægges, 
ldet bemærkes, at ordensreglerne vil blive udsendt 
senere, nar rettelserne fra generalforsamlingen er 
blevet indarbejdet. 

Cykelkørsel mv 

Andet 

Vand 

Det lndskærDes nok en gang at voldsom cykelkørsel pa 
de fælles aanqarealer ikke er tilladt. 
(KNALLERT; CYKEL MED HJÆLPEMOTOR) 

pa privat initiativ har noole beboere bestilt 
et lille skilt til opsætni~g pa parkeringspladsen. 
Skiltet vedrører reservering af en enkelt parkeringsplads 
ud for nr 45. Begrundelsen skal ses pa baggrund af, at 
vores nabo i nr 45 kan have gangbesvær pa kolde morgen-
5tunde og gerne VII montere en bilvarmer i sin bil. 
- Se endvidere nedenst~ende annonce -
Bestyrelsen henstiller, at reservationen respekteres. 

Foranledlget af de stigende vandpriser vil bestyrelsen 
opfordre alle tll at spare p& vandforbruget. ALLE DRABER 
SMA KAN GIVE EN STOR A = besparelse pa vores fælles 
vandregning. 

Bestyrelsen 

«OVERDREV NABO INFO» «OVERDREV NABO INFO» «OVERDREV NABO INFO» 

Haves: 
Ønskes: 
Henv: 

ANNONCE: 

DarllQ fod 
Parkerinosplads ud for nr 45 
Lise. Nr'4~. MJ 43 873 

Begrundeloen fOL denn~ annonCE er. aL jeg harl 
faet forecaaet en rec omfattende operatlon 
af mln fod. 'hvilket har medført. ai jeg "har I 

f&et startvanskeliaheder" soecielt om morae- I 

nen 00 i koldt veli. Jea Da~ænker derfor ~t I 
købe en blivermer: som ~kal sluctes til en I 
sLikkontakL: deLLe vil være Lil mindst gene I 
ud for mIn egEn bolia. I 

. Llse I , 

BLA RULLESKØJTER 

STR Jl 

BRUGT l SÆSON 

HENV NR 29 
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EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN 

MATR. NR. 39 AF SUNDBY OVERDREV 

Generalforsaml i ng torsdag den 15. marts 1990. 

Dagsorden: 

1. Formandens beretning 

2 . Arsregnskab for 19 89 (vedlagt ) 

3. Budgetforslag for 1991 (vedlagt) 

4 A. Forslag fra medlemmer 

27.mar.1990 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer 

4 B. Fors lag fra bestyrelsen 

Ændringsforslag til foreningens ordensbestemmelser 

(vedlagt) 

5. Valg af bestyrelse 

5 A. 

5 B. 

5 C. 

6 A. 

6 B. 

7. 

Mistillidserklæring over b es tyrelsen modtaget 

(vedlagt) 

Valg af formand 

Valg af 2 bestyrels esmedlemmer 

Valg af 2 suppleanter 

Valg af revisor 

Valg af revisorsuppleant 

Eventuelt 

Poul Henning blev valgt som dir igent. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 16 hus stande var 

repræsenteret. Derpå gav han ordet til f ormanden. 



- 2 -

Ad 1 

I hans beretning udtrykte han glæde over det gode fremmøde 

til fællesarbejde og nævnte bl.a., at der er opstillet 3 

kompostkasser og indkøbt en kompostkværn med stor succes 

til følge. Der blev gjort forsøg med opretning af kloster

sten, og det ser ud til, at vi i del' kommende sæson ved 

egen arbejdskraft kan rette op på stenene de værste steder 

og dermed undgå store udgifter. 

En særlig tak til Erland, Henry, Bjarne, Poul Hel,nil'g, 

Gert og Niels Jørgen for ekstra indsats på vore fællesare

aler. 

På opfordring fra den sidste generalforsamling J,ar besty

relsen undersøgt mulighederne for tilslutning til fjern

varme. Betingelserne er ikke så gode, at det vandt til

slutning blandt beboerne. Der har været tvivl om, hvem der 

tog sig af rensning af vore kloaker; men det er på plads 

nu. Kommunen renser kun vore brønde. Rensning af kloakerne 

må vi selv tage os af. 

Det blev for kort tid siden nødvendigt at opkræve et 

ekstra kontingent hos medlemmerne på 600 kr. Begrundelsen 

var en miljøafgift på udledt val,d, som regeringen har på

lagt os, efter at vi havde lavet budget. Det har kostet os 

ca. 20.000 kr. dette år. Efter nogen diskussion, hvor for

manden lagde de aktuelle tal frem, blev man enige om, at 

bestyrelsen havde handlet korrekt. 

Til sidst rettede han en tak til ungdoms udvalget ved 

Henry, til legepladsudvalget ved Jørl' Nees og Gert, til 

festudvalget ved Gert, Niels Bo og Anne Grethe og til 

bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Ad 2 

Regnskabet blev fremlagt og man kunne konstatere, at 

formuen er nedbragt til nær O. Det kan give vanskelighe

der, når der kommer ekstraregninger, og banken J,ar ikke 
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været samarbejdsvillig ved opretning af en kassekredit, så 

vi påtænker at skifte bank. 

Regnskabet blev ens temm ig t godkendt. 

Ad 3 

Budgettet er , ef ter i flere år ikke at være steget noget 

sær ligt , netop for at få nedbragt formuen, sat en del op. 

Budgettet blev enstemmigt godkelldt. 

Ad 4 A 

Der var forslag fra bestyr elsen til en rev ision a f o rden s

reglerne. 

Afsnittet om færdsel på arealet ønskede medlemmerne stram

met op, da for høj has t ighed på parkeringsplads og vej 

stadig forekommer. Der er stadigvæk problemer med cykel

kørsel på gangarealerne. Bestyrelsen ændrer på dette af

snit. 

Afsnittet om grov støj blev diskuteret. Man skal prøve at 

klare det i mindelighed. I særlig grov tilfælde må maJl 

selv tilkalde polit i et. 

Forslaget blev en s te mmigt vedtaget . 

Ad 5 

Før va l ge t af bes t yre l sen blev der taget stilling til en 

mistillidserklæring i form af et brev fra en af beboerne. 

Da vedkommende i kke deltog i ge Jlera lfo r samlinge Jl blev der 

ingen diskussion , og mistillidseserklæringen blev enstem

migt afvist. 

Ad 5 A 

Kjeld, nr . 29 b lev genvalgt som formand. 
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Ad 5 B 

Bent, nr. 63 blev genvalgt som næstformand. 

Tove ønskede at afgå som kasserer, i stedet valgtes Bjar

ne, nr. 33. 

Ad 5 C 

Bent H, nr. 45 blev genvalgt som suppleant. 

Niels Jørgen, nr. 95 blev genvalgt som suppleant. 

Ad 6 A 

Inger, nr. 63 blev genvalgt som revisor. 

Ad 6 B 

!' Ablev genvalgt som revisorsuppleant. 

~/ rlff. k:3 
Ad 7 

Til legepladsudvalget genvalgtes Gert og Jørn. 

Til festudvalget valgtes Doris, Niels Bo og Gert. 

Ungdomsudvalget har haft svært ved at komme rigtigt igang. 

De unge har svært ved at henvende sig til medlemmer af be

styrelsen. 

I den nye sæson vil formanden tale med de unges repræsen

tant og invitere ham til at deltage i bestyrelsesmøder, 

som de unge kan have interesse i. 

Henry har et godt forhold til dem, og han blev genvalgt 

som leder af ungdomsudvalget. 

Henvendelsen fra nabogrundejerforeningen om at være med 

til at etablere bump på vejen er ikke blevet fulgt op af 

konkrete forslag med økonomiske beregninger, så vi afven

ter det videre forløb. 

Udskiftning fra oliefyr til Varmemesteren i nr. 69 har 

ikke været nogen økonomisk succes. Kort efter udskiftnin

gen blev elprisen sat op med 15-20% og det gør, at varme

regningen bliver for stor. 



- 5 -

Der kom en opfordring til at finde en blikkenslager , som 

har kendskab til vore cisterner. Evt. emner kommer med i 

Overdrev News Info. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet. 

Bent nr. 63 

referent 

nlfA-~ 
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Gene~ a lfor5amllng 

Cyk e l k ø rs e l rn v 

Ande l". 

Vand 

OVERDREV NEVIS ***** 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 

Oolaa: 38 stI<. 
6.apnl 1990 

Ar2ts f ø rste fællesd~be,de bliver lørdaa d n 21 anril 
1990 RI 1 1 .00. hvor vi ~~regner følgend~ a k L ivite~er: 

sl a nl ng aE græsplæner 
F e ~jn i n g aE parkerlngsplads 
Alminde l ig oprydnIng 
OprydnI n g skur 
fvr. flytning aE roser 
rflV 

I denne forbIndelse bedes biler placeret pa den lille 
parkeringsplads. 

VI VII samtldlO forsøDe at nedsætte et eller flere hold 
til omlægning iE kiosEer - ' . n. 

MÆND mIk, KVINDER mIk, DRENGE mIk og PIGER mIk er alle 
velkomne. 

KALDENDER FOR FØRSTE HALVÅR VEDLÆGGES. 

Vi hdber p~ godt fremmøde. 

Referat tra den ordinæl e genera lfotsamling vedlæg g e s. 
idet bemærkes. at or d en s re q ler n e vil bllve udsend t 
senece. n~i. rettels e rne .rd generalforsamllngen er 
blevet indarbejdet. 

D@t inds kæroes no k en aang at voldsom cykelkørsel p& 
de f æ l le s g~ ngareal er ikke er tilladt. 
(KNALL ERT = CYKEL MED HJÆLPEMOTOR) 

P~ pLivat lnltlatlv har nogle beboere bestilt 
et lille sktlt t11 opsætning p~ pat·kerlnqsplads e n. 
Skilter vedrører reserv e r ina af en enkelt oarke ri n qsDlads 
ud for nr 45. Begrunde 15en skal ses pa Dagqrund er: aL 
vores n abo i nr 45 ka n have qangbesvær pa kolde morgen
stunde 00 qerne vil mo ntere en blivarmer i sin bil. 
- Se endv i dere neåens t~ende annonce -
Bestyrelsen henstiller. at reservationen respekteres. 

Foranled l ge c af de st l g end e vandpriser Vil bestyr e l s e n 
op f ordre a l le t11 at spa re p~ vandforbrug e c . ALLE DRÅBER 
~MÅ KAN GIVE EN STOR A = besparelse pa vor es fælles 
v-3ndregning. 

Bestyrelsen 

<~OVERD~EV NABO INFO» «OVERDREV NABO lNFO>~ «OVERDREV NABO INFO» 

t ; aves : 
Øns k es: 
He nv: 

AN NO NCE : 

Da r l fo d 
Par ke r l no solads ud f or nr 45 
L i s e . N l- - 4 5. MJ 4 3 F.l 7 3 

l 
I 
! 
1 '--_______ _____ ___________ ~-____ __ I 

I 
I 

Be~ru~de sen t or d e nn~ annonc e er. a t jeg harl 
i &et for e t a a e t en r e ~ o mf a t t ende oDeration 
af mi n f o d. - hv i lk et ha medfø t . a t jeg " har I 
f,:'j er. scartvans k el ia h e d er" soe c i e l t om mor o e- I 
nen 00 i k o ld t v e i~ . J e a oaiænk er d er for ~L I 
kø oe ~ n b ilv a r me r ~ s om ;k~ l sl u cte 5 ti e n I 
s ~l k k o ncaK~: aette vil være til minc s~ ae n e ! 
ud tor mlD e a e n bol i a. - I 

. Ll s e ! 

l" BLÅ RU LLESKØJTER 

I , 
i 
I 
I 
I 

SY". J1 

BRU GT l SÆSON 

SO KR 

L. ____ HEN V NR 2 9 
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Fc!:llesarbejde 

UnCldomsudvalg 

***** 

FællesorbeJde 

Uosrdomsudvalq 

***** 

Fællesorbejde 

UnCld omsuavala 

OVERDREV NEWS 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 

Op lag: 33 stk 
1 7 .april 1990 

Husk fællesarbejde lørdag den 21 april 1990 kl 14.00. 

Ungdommmen indka l d e s samtid ig l il fæ ll esarbe jde . ldet 
d e "voks n es r ep ræsenta n t" i ungdomsu d v a l get k unne 
tænke sig, dt fodboldm~ lene sk u lle renove re s, males 
mv. 

OVERDREV NEWS ***** 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 

Oplag: J8 stk 
l7.april 1990 

Husk Eællesarbejde lørdag den 21 april 1990 kl 14.00 . 

Ungdommmen ~ndkaldes samtidlg tll fællesarbejde, ide~ 
de "voksnes repræsentant" l ungdomsudvalget kunne 
~æn ke sig, at fodb ol dmalene skulLe renoveres. males 
mv . 

OVERDREV NEWS ***** 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 

Oplag: J8 stk 
17.apnl 1990 

Husk fællesarbejde lørdag den 21 april 1990 kl 14.00. 

Ungdo~~en indkaldes samtidig til fællesarbe]de. idet 
d e .. v o k s n e s r e p l- æ s e n t a n t" i U n g d o ro s u d val g e t k u n n e 
tænke sig. at fodb old mdlene skulle renoveres, males 
mv. 

OVERDREV NEVIS ***** 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 

Oplag: 38 stk 
l7.ap'll 1990 

Husk fællesarbejde lørdag den 21 april 1990 kl 14.00. 

UnCl~ornmmen indkaldes sam~idlg til fællesarbejde . loet 
de voksnes repræsentant l ungdomsudvalge~ kunne 
tænke 51g, at fodboldmalene skulle renovere 5 m ~ 
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«< 

Fc:ll esat·b e joe 

OVERDREV NEW'S 
HER KOMMER VI HINANDfN VED 

Oplag: 38 stk 
17.april 1990 

***** 
»> 

~l1gdomsudvalg 
Husk fællesarbejde l 

ørdag den 21 april 1990 kl 14.00. 

~n9~ommmen indkaldes samtidig tl1 fællesarbejde. idet 
ae voksnes repræsentant" i ungdomsudvalaet kunne 
tænke Sig, at fodboldm~lene skulle renoveres, males 
mv. 

OVERDREVS-NEWS OVERDREVS-NEWS 

Fællesarbejde. 

Lørdag den 19. maj 1990 kl. 14.00, hvor vi hAber pA: 

godt vejr 

slort fremmøde fra mænd 

kvinder 

koner 

gemaler 

børn mIk 

m.fl. 

Klipning af hække. 

Sig tiden nærmer. hvor hækkene skal klippes. 

Hvis man ikke selv vil benytte kompostkværneren, bedes hække-affaldet placeret i det lille 

fællesrum, og ikke i komposlkasserne. Kværneren er lil fri afbenyttelse. 

ParkerinQ. 

Tyveri. 

For at undgå evt. problemer med vor nabo-forening, indskærpes at færdselsloven siger. at 

parkering på vendepladser er forbudt. ( Enden af Landgildevej er vendepJads.) 

Der er desværre på ny konstateret tyveri af vasketøj der 

hænger til tørre udenfor. 

Optø Ig ning -generalforsam ling, 

Ordensreglerne er nu ajourført med generalforsamlingens rettelser, og reglerne vedlægges. 

Evt. bemærkninger kan algives hl bestyrelsen. 

ANNONCE HAVES KOLDE ØL 

ØNSKES STORT FREMMØDE TIL FÆLLESARBEJDE 



EJERFORENINGEN "SUNDBY OVERDREV" 
Matr nr 39 af Sundby Overdrev 

ORDENSBESTEMMELSER 

I medfør af lov om ejerlejligheder af 8 juni 1966 med senere ændringer 
anmodes eJere/beboere om at iagttage god skik og orden og i egen lnteresse 
efterkomme henstlllinger fra foreningens bestyrelse. 

l. AFFALD 

Benyttelse af den enkelte husstands affaldsposer mv 
udenfor skal ske pa en sadan made, at benyttelsen er 
til mlndst mulig gene for andre beboere eksempelvis ved 
lugt etc. Andet affald anbringes og bortskaffes primært 
af den enkelte beboer/ejer og sekundært i henhold til 
bestyrelsens anvisninger (eks storskrald, container, 
kompostkasser mv). I øvrigt skal affald mv emballeres i 
henhold til de af det til enhver tid værende renovations
firma's retningslinier, saledes at beboerne IKKE ved 
forkert emballering forarsager, at afhentning af affald 
ikke bliver foretaget. 

2. FACADER OG TERRASSER rov 

Træværket mv ma kun behandles med tilsvarende materialer 
og farver som oprindeligt anvendt ved bebyggelsens 
opførelse. Hvad angar skurene skal farvevalget tilhøre 
kategorien "JORDFARVER", eksempelvis; saltgrøn / brun. I 
tvivlstilfælde kan bestyrelsen kontaktes. Det er tilladt 
at opsætte markiser, men materialet, derunder farvevalg, 
skal forinden godkendes af bestyrelsen. Det er IKKE uden 
bestyrelsens godkendelse tilladt at foretage forandringee 
af bygningerne udvendigt, derunder foretage om- og 
tilbygninger af enhver art, hvorfor bestyrelsen 
skriftligt ma kende forslag til om- og/eller 
tilbygninger. Opmærksomheden henledes i øvrigt pa, at en 
række forandringer - som ovenfor anført - vil kræve 
bygningsmyndighedernes tilladelse, forinden arbejdet 
igangsættes. 

3. CYKLER OG KNALLERTER mv 

4. BESKADIGELSER 

5. VAND 

Cykling og kørsel med knallert ma IKKE forekomme pa 
gangstier og andre arealer udenfor det egentlige vejnet. 
Tilfældig henstilling af cykler og knallerter mv pa 
terrænet er IKKE tilladt. 

Enhver form for beskadigelser er selvsagt IKKE tilladt og 
medfører i givet fald erstatningspligt overfor 
foreningen. Eventuelle beskadigelser bør omgaende 
indberettes til bestyrelsen. 

Det henstilles, at beboerne viser et rimeligt hensyn ved 
forbrug af vand. Vandhaner og cisterner, som støjer eller 
er utætte, skal omgaende repareres. 

6. FORURENING, HERUNDER STØJ 

Forurening er IKKE tilladt. Der ma ikke pa ejendommen 
anbringes ting, som ved lugt, støj, brandfare eller 
lignende er til gene for beboerne. Er en ejer/beboer 
skyld i focurening af fællesarealerne, ma nødvendig 
rengøring omgaende foretages af vedkommende ejer/beboer. 
Ejerforeningen kan i givet fald lade rengøring mv ske pa 
en ejers/beboers bekostning. 
Handværksmæssig grov støj bør kun finde sted ugens 5 
første dage mellem kl 07.00 og kl 19.30, lørdag/søndag og 
helligdage dog tidligst fra kl 09.00 morgen. 
Det henstilles at vise hensyn ved anvendelse af radio, 
grammofon, bandoptager etc, saledes at øvrige beboere 
ikke generes. 
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S k t Ha n s 

Va n d 

Sto rs kc - ld 

Ude ndø t"s t el 

S o roro . . r f et- i e 

OVERDR EV NEWS ***** 
«< HER KO MMER VI HINANDEN V~D »> 

Oolaq: .J tJ ~ tk 

"8 . jun i 19 9 0 

Hu s k fæl lesarbe jde lørdag den 16 Juni 1990 kl 11.00. 

ALL E ER VE LKOMNE. 

Vo r Na bof o r e ni ng for s 0 ge~ at lave ga de fest den 2J junI 
1 99 0. oq h ar i d enu_ a nledninq sø q t o m at f ~ a Escærret 
LA..t\JDGILDEVEJ. l vor fe s ten nok· ske. i ha ~ des . -

Et godt rad vil derfor væce at undlade p a r ker inq at 
biler p~ vendepladsen. Se for øvrIgt sIdst e aDN: 

V ndafJ. edn ingsa tg ift en st iger og st ige r. Kbh's KOllunune 
ha r te le fo nisk o pl yst at pri se n pr k b m vand 1 1 99 1 vil 
vær e 22 k Dl ør e, hvi l k et svarer ti l en stigning 
i forho l d t Il 19 9U p~ 7 0 - 80 pct. 

Vi følaer f ortsat udViklingen pa vores fæles vandf o rb U G . 
O der· emkommer nærmere i et af de næste numr e a E 
OVERDREv NEIJS. 

Opmærksomheden henl ede s Pd de tIdllqe~e (oq man g e ga ge l 
uddelte retningSlInie r for indpaknl~g mv'af sto skral d . 

Best y~ els en pa tænker a t a nska ffe mat eria le: til bygo l q 
a f et 'stillads' tIl e t ud endørs tel t. d er passe r ti l 
h a verne og ti l en even t uel re g nful d s onuuer Eest. 
De t er me n ing e n a t all e ska l k unne le j e pr es s ennin q 
og sta ti ve r a E foreninoen.. Næ LITlere herom fr em~omrner. 

s o mm e r f e r i e D e r i o d e n næ nu e r s i q m. e d r a s 1<. e 5 k r i d t . o g 
qlle øns kes·en god s omme r 00 sommerferie. 

PAS PÅ DIN NABOS HUS MV I FERIEPERIODEN. 

Bes t y r e lse n 

«OV ERD REV NABO IN FO) > «OVERDREV NABO I NFO» «OVERDR EV NABO INF O» 

ANNONCE : 

L· kæde udl e~es 0 & sædva n liae vi l ~ ar . 
Pr- lS 1.0 0 . . r pr · udl ejn i n g . . 
Henv : Be-tvrclsen . 

I 
I 
I 
I 
I 
l 

-------------------------~ 
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STORSKRALD 

FÆLLESARBEJDE 

OVERDREV NEWS 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 

oplag: 38 stk 
2S.juli 1990 

***** 

Opmærksomheden henledes endnu engang pg retningslinierne 
for indpakning og aflevering af storskrald. 

Ved næste storskralds-dag (2/8-90) bliver der opsat 2 
skilte pg træerne ved den lille parkeringsplads. 

HAVEAFFALD (KUN HAVEAFFALD) I PAPIRSÆKKE placeres ved 
det træ, hvor skiltet med 'HAVEAFFALD' er ophængt. 

ALMINELIGT STORSKRALD placeres ved det træ, hvor skiltet 
med 'STORSKRALD' er opsat. 

Hvis affaldet ikke er ordentligt opdelt og pakket, 
bliver det ikke afhentet, og bestyrelsen kan i sa fald 
se sig nødsaget til at opsige ordningen. 
(DET ER JO SOM REGEL IKKE 'SYNDERNE', DER RYDDER OP !! l). 

Næste Fællesarbejde bliver lørdag den 18 august 1990 
kl 14.00, hvor vi glæder os til at se rigtig mange 
naboer efter en velfortjent sommerferie. 

Ny kalender vedlægges. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

UDENDØRS TELT 

SOMMERFEST 

Som omtalt i ODN 8 juni 1990 stiger vandpriserne kraf
tigt igen i 1991. Bestyrelsen indkalder i denne anledning 
til ekstraordinær generalforsamling. 

Se vedlagte indkaldelse. 

Udendørsteltet er nu anskaffet og kan besigtiges pg den 
ekstraordinære genralforsamling den Il august 1990 
(før sommerfesten). Udlejningsbetingelser mv vil her 
blive omtalt. 

Vi ønsker alle en glædelig sommerfest. 

Bestyrelsen. 



fjerlejlighedsforeningen 
25 juli 1990 matr nr 39 af Sundby Overdrev 

INDKALDELSE 

I henhold til vedtægternes stk ~ indkaldes til 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING lørdag den 11 
august 1990 kl 10.00 i foreningens telt p~ den 
lille parkeringsplads. 

DAGSORDEN, 

l. Ændring af budgetforslag for 1991. 

"Kontingentet inklusive bidrag til grundfonden 
fordeles med 1/38 til hvert medlem svarende til 
8 800,00 kr, der opkræves ved 11 m~nedlige rater a 
800,00 kr, idet december m~ned er betalingsfri." 

Begrundelsen for at forhøje kontingentet er, at 
foreningens vandregning i 1991 ifølge kommunen bliver 
sat til ca 138 000,00 kr i forhold til foreningens 
budget for vand p~ 100 000,00 kr. 

Forslaget indebærer, at der skal betales kontingent 
p~ 800,00 kr pr m~ned i Il m~neder (jan - nov) fremfor 
760,00 kr pr m~ned i 10 m~neder (jan - okt). 

Bestyrelsen 
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cjerlejlighedsforeninge~ 
rnatr nr 39 af Sundby Overdrev 27 juli 1990 

ÆNDRING AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Dato og tid for den ek5traordinære generalfor5amling 
(Indkalde15e af 25 juli 1990) ændre5 hermed 5~lede5, 

Mandag den 13 august 1990 kl 19.00 
Møde5ted og dag50rden er uændret_ 

M v h 

Be5tyre15en 



OVERDREV NEWS 
«( HER KOMMER VI HINANDEN VED ») 

Oo laa : 38 s t k 
lO. s eptembe r 1 99 0 

Husk fæl esa r b e ide lørdag den 15 september 1990 kl 14 . 00. 

ALLE ER VELKOMNE. 

ReEera t f ra ekstL o r dinær gener - lfo r samling 

Udsendes snarest. 

Bestyrelsen 

«OVERDREV NABO INFO» «OVERDREV NA80 INFO» «OVERDREV NA BO INFO» 

ANNONCE: 

Lvskæde udleies o~ s ædvanlloe vilk&r. 
P~is : 100 k~ o r - u d l e i nino. 
Hen v: Be st y r· ei se n . - . 

I ANNON CE : 
I 

l 
I 
I 
I 
I 
I 

l Udendø s telt t i l hav inel lvskæde udle ~ e s . 

I
I P r is ; 35 0 kr or ud le ininq .. 

He n v: Bestvr el s en. - .. 
I 
~-------------------- ----------------------------~ 



.***** OVERDREV NEWS ****}( 
- -:-- ' 

«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 
Oplag, 3B stk 

lB. september 1990 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 

Vedlægges. 

Bestyrelsen 

«OVERDREV NABO INFO» «OVERDRE V NABO INFO» «OVERDREV NABO INFO» 

ANNONCE, 

Lyskæde u d l ejes p~ sædvan l ig e vi lk~,. 
Pris, 1 00 kr pr udlejning. 
Henv: Bestyre l sen. 

~ 
ANNO NCE, 

Udendørste lt t il ha v e i nel l yskæde ud l ejes. 
Pris , 350 kr pr u dlejning. 

I Henv, Bestyre l sen. 
I 



Ejerlejlighedsforeningen 

matr. nr. 39 af Sundby Overdrev 21. aug. 1990 

Ekstraordinær generalforsamling den 13.08.90 l teltet på den lille 

parkeringsplads. 

Repræsentanter for 13 husstande var mødt op, og de valgte Bent 

Henriksen nr. 45 til dirigent. 

Eneste punkt var bestyrelsens forslag: 

"KOntingentet inklusive bidrag til grundfonden fordeles med 1/38 

til hvert medlem svarende til 8.800 kr., der opkræves 11 må

nedlige rater ~ 800 kr., idet december måned er betalingsfri." 

Begrundelse for at forhøje kontingentet er, at foreningens vand

regnlng i 1991 ifølge kommunen bliver sat til ca. 138.000 kr. i 

forhold til foreningens budget for vand på 100.000 kr. 

Efter nogen snak om forskellige former for vandbesparelser blev 

forslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 

8ent nr. 63 

Referent 

/~/Ud; 



*-**** OVERDREV NEWS ** *** 
« < H ER KOMMER V I I NANDEN VED »> 

Oplaq: , tk 
2~_nktobp.r 19 c 

FællesarOeidf: 

Arets sidsTe fællesarbeide f ind~t s~ed 10rdao den 
7 ok tober 1990 ', 11'- , 00 , 

Vi, skal bl d 

rlarqøre fol: l e !5aro::- e rn e til en !::v t 
-1 n te 

Pt0vekøre f~\e~a5kinen for 
1 er e ss _t ede 

LLE ER VELK OMNE - HU " . EVT VARt'lT TØ J 

Bestvr • .:ls:n 

-:~c) ER DR · V , BO r. Fn» «OVEH DH EV Np',B n INFO) j « O E HDR E V NAB O I FO~ ', 

Hu V E'C; : 

hen..,' , Il. )'~l 

LV:.5KCfode l-"dleie~ !).§ 303:d ' nl::qe ',/i Ik';r- , 
P: L s : l O .:; k t- c r- u " l t~ i l i r: q . 
Henv ; BeSLY 1-e i !:.i en . 

Udendørstelt i l ha ~ e i n el lyskæde udl~jE~ . 
Pris l O kr pr I d ejnin q , 

env : Be5tYl~l~_n , 



/.::,II'[!:j ' .J ":;I: .. I, ::.:::j:',!I:I;! 
, _ ' ~'':''l ,I:!;:';: ';!,;, ,:' li:, -..::,; ~~~ ".It,;:::: 

,._~. ~~;[:; r::".I'I:. ' :H',lrr6!nl~ t:·· 

***** 

Vintervejr 

OVERDREV NEWS 
«< HER KOMMER VI HINANDEN VED »> 

Oplag : 38 stk 
ll.december 1990 

***** 

Igen i ~r h~ber vi p~, at der ikke falder alt for 
meget sne, men det milde vintervejr kan vel ikke 
blive ved??? 

Skulle der falde sne, forsøges det p~ frivillig 
basis at f~ sneen fejet væk ved hjælp af feje
maskinen, dels p~ kørearealerne og dels p~ gang
stierne, MEN der gøres opmærksom p~, at ALLE 
beboere har pligt til at sørge for snerydning, og 
dette gælder ISÆR, hvis frivillighedens snerydning 
med fejemaskinen 'klkser' . 

Blyinddækninger ved skorstenene 

Bestyrelsen har taget initiativ til at lndhente 
tilbud p~ renovering af blYlnddækningerne omkring 
skorstenene, der generelt set mildest talt ikke 
længere har der ret godt. 

Tilbudet er dog endnu ikke modtaget, og nærmere 
vil udsendes senere, n~r tilbudet er modtaget. 

Det vil selvfølgelig være friVilligt, om man vil 
have repareret/udskiftet sin blyinddækning, men 
forsikringsmæssigt skal man jo sørge for ordentlig 
vedligeholdelse, da almindelig slitage ikke dækkes 
af nogen forsikring. 

Generalforsamling 1991 

I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes 
behandlet Pd næste generalforsamling, være indleveret 
skriftligt til bestyrelsen senest den 10 januar 1991. 

Bestyrelsen benytter samtidig hermed lejligheden 
til at ønske alle en glædelig jul og et godt nyt Ar. 

Bestyrelsen 


