EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN
MATR NR 39 AF SUNDBY OVERDREV

Den 24.2.1992

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold
til vedtægternes stk 3 tirsdag den 10 marts 1992 kl 19.30
i festlokalerne, Høstgildevej 79 (fælleshuset i den
røde nabobebyggeIse "LEJERBO") .
DAGSORDEN
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Budgetforslag for 1993 (vedlagt).
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r s r egns kab f or l
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"Forslag til Generalforsamling 92 om etablering af
kabel-TV.
Vi p~lægger bestyrelsen at undersøge hvor meget det
vil koste at etablere en fælles parabol-antenne.
Da det er p~vist, at det er langt billigere med en
parabol end at blive tilknyttet KTAS Hybrid-nettet,
at danne en Antenne Forening.
Kan vores nuværende antenne evt tilsluttes en
Parabol-Antenne ? "
4B.

Forslag fra bestyrelsen.
Ingen

5.

Valg af bestyrelse.

SA. Valg af formand.
SB. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
kasserer
næstformand.
Sc. Valg af 2 suppleanter.
6A. Valg af revisor.
6B. Valg af revisorsuppleant .
7.

Eventuelt.

7A . Valg af legepladsudvalg.
7B. Valg af festudvalg.
7C. Valg af ungdomsudvalg.
7D. Andet.

Der vil efter generalforsamlingen blive budt
sandwiches mv.

p~

I denne anledning bedes I tilmelde jer p~ nedenst~ende
talon, SÅFREMT I PÅREGNER AT DELTAGE I BESPISNINGEN EFTER
GENERALFORSAMLINGEN.
Tilmelding bedes foretaget til formanden (nr 29) senest
den
marts 1992.

e

Fælleddiget nr

vil deltage i bespisningen efter

generalforsamlingen 1992. Vi kommer ____ personer.
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Jenny Jensen
Annie Jørgensen
Søren Hjort
Lis Hestehauge og Thorkild Kragholm
Jette og Kjeld Nielsen
Lisbeth og Jørgen Nees
Bjarne West Jensen
Inga Christiansen og Bent Kaufmann
Hanne og Niels M Knudsen
Doris og Poul Henning Christensen
Lone og Gert Binderup
Søren Hørning
Lise og Bent Henriksen
Gitte Vinther Sørensen og Said M Ali
Erik Gerhardt
Susanne Buus og Bjarne Søgaard Hansen
Leo Lybæk Hansen
Diana og Michael Voldby Hansen
Tove Jensen og Niels Bo Christensen
Tacjana og Edward PressIer
Lillian Jensen og Benny Larsen
Bent Effersøe
Lars Byø
Peter Fredhalt
Marianne Rahauge Jørgensen og Hans Jørgen Rasmussen
Bente Hansen og John Pedersen
Annegrethe Bjarnholt
Anitta Toker Hansen
Conny og Per Køncke Petersen
Henry Vesterlund
Grethe og Kim Steffensen
Singapore Airlines Ltd
Ib Jensen
Erland Nielsen
Benny Pedersen
Henrik Jarl Karlsen og Sanna Kyong Grønbech
Hanne Christensen og Arne Rasmussen
Niels Jørgen Lund

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN
MATR. NR. 39 AF SUNDBY OVERDREV

21. ma:ct", 1992

Bent Henriksen blev valgt som dirigent, og han konstaterede. at
generalforsamlingen var lo v ligt varslet. Til stede var repræsentanter for J.6 husstande.

Forrnand en indledte med at fortælle , at det darlige fremmode ti l
i k L~' v a c k o rmn e t g a n g i
f æ l i e s a r b e j d e var a r s a g t i ] . a t d e r
opretning af klostersten eller i ud v idelse af bi) ldbanen.
Ovenlys et pa skuret er er s tattet med en plade.
Den vandskade vi havde sidste ar og s o m ble v lokaliseret
r e p 2. r e r e t h a r k o s t e t c a . l O . O O O k r . i van d s ~. l l d , me n d 8 t
indhentet ved besparelser på vandet. Bliv ved med det.
Vi har

s ~iftet

bank og

"g
e 1-

far nu en bedre service.

Vores advokat er fyret. I stedet for har vi en n y,
betaling for udf Ør t arbejde.

der kun tager

Snerydning har hel ler ikke i år væ ret noget problem. Forhabentlig
kan d et fremover klares ve d frivillig indsats.
Der er opsat en ny lygte pa gavlen ved legepladsen . Endvidere v il
pærerne i den udvendige belysning efterhanden blive udskiftet med
energi b esparende pærer. De er indkObt.
Teltet til ud lejning er b l evet f orb edret . sa
ta g2 t har fået hældning, sa vandet laber fra.

nu er t æt ,

og

Vi er igang med at konstruere et stillads , der pas s e ~- t i l
trappeskakten i alle v or e huse, som g6r det n e mmere at male og
tapetsere vægge og loft i opgangen til 6verste et ag e. Det bliVer
til frit udldn.
En VV S -mand har forbedret inddækningen af skorstenene
huse . lie r havde Ønsket det.

i

Best y relsen har i ar pataget sig beskæring af t~æer for
Il d g . f t
t i l g a l- t n e r e ;1. R e s u l t_ a t e t s e r r i me l i g g o et t
d .
Der vil
slidt.

ar bli v e

Der er i

indkobt

en

Øjeblikket 4 huse ti l

Gennemgangen fra
legepladsen
spærret med pigtråd.
Der har

l

ar

været 2 indbrud.

ny græs ::-:l arnasy,ine.

salg i
ind
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til
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Den gamle
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bebyggelse.
nabo b ebyggeisen
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l~l :

F o rmanden s lu tte d e sin
ydet en exlra indsats:
J6rgen nr. 3:L
Henry nr, 79
Erland nr. 87
J oh n nr. 7 1
Niel"" J6rgen nr.
r- o u l He nn i ng n::.- ,
N i (: ; S
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en
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a:l

ti l
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legepladsudvalget
un g d 0m s ud va l g,,:, ", og d i v el: s e f [) J:'!-;" e r
f o r vedlig e h o de l se
di v erse fo rmer f or vedl 1geh o 108 1 se
op sætning af !ygter
pasning af græsp l æner
~ a s ni ng af g ræ sp! æ~ er
+ u dsk ift ni ng af pæ r e~
f e s u d v a l r;r ': ~
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Beretningen ble v
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beretning ine
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cie ,

godken~~.

ARSREGNSKAB FOR 1991

Kassereren papegede arsagen til det st or e ov er sku d p å ca. 2 0 . 000
kr,
Ingen r egni ng
fra
ve jo ve ren sk om st,
Bi l l i ge re
\'and
end
beregnet, Bo ldba ne ikke e table r et,
Vi har faet t ilbud po. vo r f æ lle s f o l.- s ikr ing fr'l e~ and e t
sikringsselskab,
der er b etyde l i g
b i: ligere,
Det v il
påvir k e bud g ett e t f o r 1 99 2 og 1 0 '0'; .
Reg nskabet bl e v go dk end t.

3. BUDGETF ORSLAG FOR 1993
Bu dgettet indeholder en udgiftsk o nt o pa 5, 00 0 r::
ti l at t i ~ bag e beta l e 40 kr. pr, gans med le mmer 3 -:=
~ e l tager i
f æl l e sarbe jdet ,

p

som e r a!5a"t
t' f o J~ ,::. : ": ! n S '," .'

j e

4 A , FORSLAG - FRA MEDLEMMER
,

Der va r ifl J.komme-:-: et
be s ty rels en unders6ge

f c)1~ slag

fra et a f me dl e ..nr." , r ~:8, de l- b ad
ved en forØge l se a i antenne k a

ud gi f~erne

c~teten,

En io nt akt til et antenne f irma er resultere t

l

fJlgende forslag.

E~ gittermast rejs es bag skuret.
An tennerne , de r ~r a nbra g t ved
gav len af nr, 2 1 flytte s o ve r pa masten. Ny ante nne monteres, d er
g6r os i s ~~n d t i l at se y de rligere :

s v e r i g e s r; 4
Ka 1'12.
2
K6benhavnerkanalen
Ir_ana e :- b l. a .

En

parab o ~

TV

3.

Hp

ti l kr æves ny hovedtavle me d fordeler og ferstæ rker . I
VHF vi l de:: bl ive sendt po. UHF.

fo r

monteres , (-, 'ia r ved vi j' de r l : r; e l-e kan

SE

-'i

s~ edet

Pris 140.000 kr. + moms i al~ 175.000 kr. Ønsker vi senere flere
kanaler vil bel0bet væ r e ca. 10 .oce kr. ?r. kanal. Hvis vi g - ~
ind pa dette forslag, og vi tager et banklan t~i at betal~ J e t,
vil udgiften pr. husstand '" ære 105 lex . pr. md.
S ar.
For at unders6ge s~emningen blev der afholdt
,~ ( , t
blev 7 C:l "!.- o g 5 iI":, ::: d.
5.

~ r oveva l g.

Resulta-

VALG AF BESTYRELSE
A.
V cl. l g a f f o rma nc.
l~jeld nr.
29 b:ev g~~~'lva191~
B.
Valg af kasserer
Bjarne nr. 33 blev ge l.v algt
Valg af næstformand
Bent nr. 63 blev genvalgt
C.
Valg af 2 suppleanter
Niels J6rgen nr. 95 blev genva l gt
Bent nr. 45 blev genvalgt

6.

VALG AF REVISOR
A.
I nger nr. 63 blev genvalgt
B.
Valg af revisors u ppleant
AGita nr. 7~ blev genvalgt

7.

EVENTUELT

_.
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_

_

_
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, __ _

~.

B.

,, _ _

_

• _ __ _ _ _ _

_

Legepladsudvalg
J0rn nr. 31 blBv ge~val g~
H e~ ry nr.
79 b l ~v nyvalgt
Festt..:.dva.lg
NY'Jalgt bl av:
,Jc;': ~_ e r,r. 2S
lrig e

ll.~ . .~ .3

Fie Dl', 95
f'fette nr. 67
Gul rna ~
nr. 79
Benny nr. 89
\j a l g a f
u il g d o ITI S u d V :i. l g
Henry nr. 79 ble v genvalgt
Jdrn nr . 31 L:ev ny valgt

C.

_ d ~ forbin de lse fortalt e H~nry, at udvidelse af h o ~ ~ban en i kke
er aktuel mel-e. De -i::i.dl i g ere me d l 0mrne2-\lngd ~ms ',~ d v-=:'l(Je t
er
rejst, Da ~p n nye g e nerati o ~ er i~ke inter e ssere7.
_L

i-iel r ~'

bad f OL-ældr e

t:iJ s k:,n-l"ie de re s

b6rn t i ; at r_envende sj ,;

-::1.

ham med fcrslag.

:;).

Andet
Forslag o m muret grill i'he~-,:'-j S CornerForslag om at k6re grus pa stie ~ !an g~ k an alen
Fo r slag til op5æ t ~ i ng af lygte ~a gd~len af n~ " 33 .
c'or s l dg til bedring af be~ysningen v !o! d incikcl-sel ~lC
om radet.
Henstilling om forsigtig k6~sel pa hele oonra j ei.:: .
b6rnene om at være forsigti g e.
nens"tilli rl g o:n ii·.ke at ll,fte !", iL d8 :1'? pa
oo

•

rlAr/J1:lt hl
Dligent

g l - æ s p l æ 1: e ,

(

*****

« <
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HER KOMMER VI HINANDEN VED
Oplag: 38 stk
27. april 1992

» >

Der indkaldes til fællesarbejde således:
lørdag den 2 maj 1992 kl 14.00, hvor vi bl a skal
-

Slå græsplænerne,
almindelig oprydning, lugning mv,
omlægning af klostersten mv,
kigge på fællesskuret - tagskade,
reparere hegn diverse steder, og
opskære karussel mhp "jernskrot"
tilrette bjælker til trappestillads
checke kloakerne efter "vinteren"
skifte olie på den nye græsslåmaskine (efter
græsslåning)
opbygge "anordning" til opbevaring af bjælkerne til
trappestillads
flytte hegn ved den "lange" græsplæne
tømme "self-made" jord af kompostkasserne
eventuel meget mere.

Der vil som sædvanlig være en tår til tørsten, og vi
håber på godt vejr og stort fremmøde.
Mænd, kvinder og børn er velkomne - der er jo nok at
tage fat på.
Trappestillads

Der er nu lavet et stillads til opstilling på trappen
til første sal, således at det er blevet overkommeligt
at male/tapetsere/male loft i trappeopgangen .
Stilladset er til "fri" benyttelse, d v s at det ikke
koster andet end almindelig høflighed at låne det.
Betingelserne for udlån er
- kontakt Bent Henriksen, nr 45, for "tidsbestilling"
- afhent stilladset efter aftale med Bent Henriksen
- behandl'

stilladset ordentligt , og

- sæt stilladset på plads efter brug.
Hvis du/I absolut ikke vil ordne opgangen til l. sal,
så vis ikke resten af familien denne ODN.
Velkommen

Vi ønsker familien Andersen, nr 51, velkommen til
Fælleddiget, og ønsker samtidig alt godt fremover for
Susanne og Bjarne med tak for tiden hidtil på Fælleddiget.
Bestyrelsen

NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO

LOPPEMARKED DEN 24.5.1992
HUSK! ! !! SIDSTE TILMELDING
TIL LOPPEMARKED ER DEN
10.5.1992 TIL NR 33 ELLER
NR 79.

Telt og lyskæde udlejes
stadig.
PRIS: 350 kr.
Henvendelse til bestyrelsen

Festudvalget
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HER KOMMER VI HINANDEN VED
Oplag: 38 stk
29. marts 1992

*****

» >

Årets (1992) første fællesarbejde løber af stablen
lørdag den 11 april 1992 kl 14.00, hvor vi bl a skal
- Feje parkeringspladsen,
- slå græsplænerne,
- Klippe buske, især fjerne buske med henblik på
etablering af fælles grill og plads hertil,
- almindelig oprydning, lugning mv,
- igangsætte omlægning af klostersten mv,
- bygge "trappestativ ", jf generalforsamling,
- kigge på fællesskuret - tagskade,
- reparere hegn diverse steder, og
- fjerne karusselIen på den store legeplads.
Der vil som sædvanlig være en tår til tørsten, og vi
håber på godt vejr og stort fremmøde.
Mænd, kvinder og børn er velkomne - der er jo nok at
tage fat på.

Fællesforsikring

Bestyrelsen har accepteret tilbud fra et alternativt
forsikringsselskab vedrørende fællesforsikringen.
Dette indebærer, at selve forsikringspræmien for
1993 vil blive næsten halveret i forhold til den
præmie, vi hidtil har betalt. Dækningen vil være den
samme som nu.
Der fremkommer nærmere herom, når policen mv
fremkommer.

Generalforsamling 1992
Det var glædeligt, at der mødte så mange frem til den
ordinære generalforsamling. Tak skal I have.
Referat fra generalforsamlingen vedlægges, og I bedes
huske at ajourføre tidligere udsendte mappe
"Velkommen til Fælleddiget"
både med indkaldelsen til generalforsamling og med
referatet. TAK.
Der udsendes senere oversigter over nye udvalg mv.
Aktivitetskalender for 1992
Aktivitetskalender med datoer for fællesarbejder og
festudvalgets aktiviteter vedlægges.
Hæng den nu et sted, hvor I altid kan se den.
Trafik

Vores nab o forening "Lindegården" har rettet
henvendelse hertil vedrørende kørsel på områderne.
Foreningen mener, at nogle personer herfra kører lige
"hidsigt nok", når de er på vej ud eller hjem. TÆNK
NU OVER DET!!
Bestyrelsen
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Oplag: 38 stk
4. juni 1992
Der indkaldes til fællesarbejde således:

Fællesarbejde

lørdag den 13 juni 1992 kl 14.00, hvor vi bl a skal
-

Slå græsplænerne,
almindelig oprydning, lugning mv,
omlægning af klostersten mv,
kigge på fællesskuret - tagskade,
reparere hegn diverse steder, og
eventuel meget mere.

Der vil som sædvanlig være en tår til tørsten, og vi
håber på godt vejr og stort fremmøde.
Mænd, kvinder og børn er velkomne - der er jo nok at
tage fat på.
JO FLERE, DER KOMMER, JO MERE BLIVER DER LAVET,
OG DESTO PÆNERE KOMMER DER TIL AT SE UD OMKRING OS.
Trappestillads

Der er stadig lavet et stillads til opstilling på trappen
til første sal, således at det er blevet overkommeligt
at male/tapetsere/male loft i trappeopgangen.
Stilladset er til "fri" benyttelse, d v s at det ikke
koster andet end almindelig høflighed at låne det.

Fællesantenne mv

Bestyrelsen har ,jf generalforsamling, indhentet tilbud
på udbygning af fællesantenneanlægget. P~isniveauet
ligger på 70 000 kr excl moms for udvidelse med TV4, Kanal 60 og
Kanal 23, og evt efterfølgende 83 000 kr excl moms for
yderligere 4 satellit-programmer.

Loppemarked

Festudvalget slog til igen med loppemarked og godt
vejr søndag den 24 maj 1992. Mange mødte op og havde
en hyggelig formiddag/eftermiddag med "godt salg".
Tak for arrangementet.

SOMMERTID MV

I den kommende tid drager mange sikkert på sommerferie,
så derfor:
HOLD ØJE MED DINE NABOERS HUSE MV I FERIEPERIODEN.
Vi ønsker alle en god sommer.
Bestyrelsen

NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO
ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

Sommeren er over os, havefolket rykker
ud, og vi skal til at nyde dagene i
haven, og det vil sige, at vi skal grille.
Nr 27 har en gasgril på rullebord til salg,
den blev købt sidste år for l 600 kr, sælges for
800 kr.
Kom og se, alle tiders tilbud!!!! l!! !!!!!!

*****
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HER KOMMER VI HINANDEN VED
Oplag: 38 stk
29.juni 1992

*****
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Fællesarbejde
Der indkaldes til fællesarbejde
Lørdag den 4 juli 1992 kl 14.00
hvor vi bl a skal rydde lidt op rundt omkring.
Legemuligheder

Legepladsudvalget har fabrikeret 1 sæbekassebil
der er frit til udl~n.
Bilens "parkeringsplads" er ud for nr 31, hvorfra den
kan l~nes og hvortil den skal placeres efter endt leg.
Samtidig er der fabrikeret 1 sæt stylter, der kan
p~ samme vilk~r.

Inddækning af
Limtræsbjælker

Bestyrelsen har nu modtaget et tilbud
inddækning af limtræsbjælkerne.

p~

udl~nes

materialer til

Prisen vil være ca 175 kr pr hus, og hvis I ønsker at
bevare bjælkerne meget længere end ved den "normale"
træbeskyttelse, bedes i foretage BINDENDE TILMELDING til
bestyrelsen SENEST DEN 13 JULI 1992.
And e t

SOMMERFERIEPERIODE

=

NABOOVERVÅGNING

=

GODT FÆLLESSKAB

Der har desværre været nogle tilfælde af tyverier fra
ul~ste skure p~ v ort omr~de. SÆT DERFOR LÅS PÅ JERES
SKUR OG HOLD ØJE MED DINE NABOERS EJENDOMME.
Fortsat god sommer
Bestyrelsen
OVERDREV-NABO-INFO OVERDREV-NABO-INFO OVERDREV-NABO-INFO
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HER KOMMER VI HINANDEN VED
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Fællesarbejde
Der indkaldes til fællesarbejde
Lørdag den 22 august 1992 kl 14.00
hvor vi bl a skal rydde lidt op rundt omkring.
Inddækning af
Limtræsbjælker

Information vedrørende levering, betaling, mv af
materialer tilinddækning af limtræsbjælkerne udsendes
snarest til de beboere, der har meldt sig til.

Bestyrelsen
OVERDREV-NABO-INFO OVERDREV-NABO--INFO OVERDREV-NABO-INFO

,~
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-- Overdrev NEWS ----- Overdrev NEWS-----------------

. \C

FÆLLESARBEJDE - 12-9-92 kl. 14.00 .

Fællesarbejde LØRDAG d. 12 sept.
Fællesarealerne skal gøres klar til vinteren.

pJt GENSYN
Bestyrelsen .

-- Overdrev news ----- annonce

Foreningen har anskaffet 55 stole og 4 borde
som kan lejes stk. vis og/eller ifb. med teltet.
Henvendelse i god tid nr. 95 v/ Niels Jørgen lund.
Pris:

kr. 2,- pr. stol og kr. 10 pr. bord.

MVH.
Bestyrelsen .

>lG~

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober 199 2

Dirigen t e n konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Emne.

Endelig vedtagel s e af be s t y relsens f o rslag om etablering af tag over hele
fællesskuret. Udgift o p til kr. 27.000,- betales af Grundfondens midler.
Evt. merudgift betales o v er eje r f o reningens drift.

Forslaget ble v v edtaget med 9 JA st e mmer (heraf 3 ved fuldmagt)
NEJ stemme.

og l

End v idere v ar der forsla g o m sammen med indkaldelsen til generalforsamlinger
at sætte en stemmeseddel ved.
Da nye fo r slag ikke kunne v:~dtages, besluttedes det, at o v er v eje forslaget o g eventuelt fremsætte det v ed den ordinære
generalforsamling.

Di rig e nt

Referent

Niels Jørgen Lund nr. 95

Inge-Margrethe Åris nr. 33

fULJ LI

-----------t~~--------------------

,--~--~~--~7--------------// ~ ~d-

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

DEN 7. OKTOBER 1992 KL.

19.00.

VED FÆLLESSKURET
DAGSORDEN:
Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om etablering af tag
over hele fællesskuret. Udgift op til kr. 27.000,- betales af
Grundfondens midler. Evt. merudgift betales over ejerforeningens
drift.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i henhold til
vedtægternes § 3, idet der på den af bestyrelsen indkaldte
ekstraordinære general forsamling, afholdt den 26. september d. å. ,
ikke var fremmødt et kvalificeret antal medlemmer.
så på trods af at ovenstående forslag bleveenstemmigt vedtaget
af de fremmØdte,kræver vedtægterne en ny generalforsamling, hvor
almindeligt flertal afgør sagens udfald.
,0

æ.

Referat fra generalforsamlingen den 2-&:' .f. m. vedlægges.
København, den 23. september 1992.
EJ~ ~r;) ~= ~ ~ i 01"" c~·J

SUNDBY OVERDREV
Mtrn r. 39

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN
MATRIKEL NR 39 AF
SUNDBY OVERDREV

4 september 1992

INDKALDELSE

I henhold til vedtægternes stk 3 indkaldes til
EKSTRAORDINÆR GENERAMFORSAMLING
lørdag den 19 september 1992 kl 14.00

ved fællesskuret på den lille parkeringsplads.
DAGSORDEN:
1.

Forslag om udbygning af fællesskur
ved anvendelse af midler fra grundfonden.

Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling i

Ejerforeningen Sundby Overdrev

på pladsen foran skuret lørdag den 19.09.92.

Dagsorden:
Forslag om udbygning af fællesskur ved anvendelse af midler fra
grundfonden.
Formanden bød velkommen og gav ordet til den enstemmigt valgte
dirigent Be nt Henriksen.
Han undskyldte,

at bestyrelsen som årsag til indkaldelsen brugte

§ 3 i vedtægten i stedet for §7 , men konstaterede; at formalia var
i orden I og at 12 husstande var til . , stede, og g av ordet til formanden.
Formanden forklarede,

at taget på vort fællesskur var defekt og

skulle repareres. Da vi i årenes løb har fået en anselig maskinpark og endvidere har behov for plads til telt, borde og stc12,
har besty relsen anset det for nødvendigt med en udbygning af skurene og endvidere fundet det praktisk at forsyne dem med et regulært tag med teglsten for at opnå en lettere vedligeholdelse.
Vi har fået et tilbud på en forhøjelse af sideskurene,

et fælles

spidstag og en port, hvorved alle skurene bliver forsvarligt lukkede. Det er på ca. 27.000 kr.
Bestyrelsen foreslog at udgifterne går fra grundfonden. Dertil
kræves en generalforsamling, som vi derfor har sammenkaldt til.
Der var nogen diskussion om udformningen af skuret, men der blev
enighed om/at forhøjelsen af de lave skure skulle foretages med
træplader og ikke plexiglas.
Spidstaget blev foretrukket i
kan regnvandet samles i

stedet for skråtag. Med spidstag

2 tagrender til hver sin faskine. Med

skråtag er vandmængden så stor i

een tagrende, at der kræves til-

slutning til kloak, og dermed en ekstra udgift.

Det blev enstemmigt vedtaqet at bruge 27.000 kr. fra grundfonden
til projektet , og at eventuelle overskridelser tages over driften;
men der opstod tvivl om lovligheden af simpelt flertal ved afstemningen, så vi overlader til en advokat at undersøge det. Hvis
der kræves kvalificeret flertal, er det nødvendigt med endnu en
ekstraordin2r generalforsamling, hvor et simpelt flertal så er nok.

Bent Henriks;;~ ~ ~

dirigen~1v ·.

r

l1c

Bent Effersøe
r e f. :; /1

(b1,'.-rL--'~
- "-

/ Y[,,,,-
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NÆSTSIDSTE CHANCE!
Alle j er der brænder efter at
gi' en hjælpende hånd til vedligeholdelse af vore fællesarealer, har lØrdag den 3. oktober
kl. 14.00 en chance for at komme
a' med de indeklemte frustrationer.
så fat arbejdstØjet og de udvilede muskler, alle er velkomne,
unge som gamle, M og F'ere.
Et lille hjertesuk:
Inden borde og stole lånes SKAL
Niels-JØrgen i nr. 95 have givet
tilsagn. (Nogle kunne jo have
bestilt i god tid!)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ejerforeningen Sundby Overdrev
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Fællesarbejde

OVERDREV NEWS

HER KOMMER VI HINANDEN VED
Oplag: 3 8 stk
23. oktober 1992

•••••
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Der indkaldes til årets sidste fællesarbejde således:
lørdag den 31 oktober 1992 kl 14.00, hvor vi bl a skal
- Klargøre skur mv til vinteren,
- Rydde "lille-skur", så tømreren kan komme til, og
- prøvekøre fejemaskine for interesserede sneryddere.

Storskrald mv

Storskrald er stadig den anden mandag i hver måned.
Skrald mv til afhentning skal stilles på de dertil indrettede
pladser i løbet af søndagen, og senest søndag aften.
opmærksomheden henledes på, at der ikke før til april 1992
igen afhentes haveaffald.

Færdsel mv

Det pointeres (IGEN-IGEN), at cykling på gangarealerne
ikke er tilladt, samt at motoriseret kørsel på de dertil
indrettede kørearealer bør ske til mere "glæde" for børn
m fl end det desværre nu er tilfældet.
Arbejdet med udbygning af fællesskuret forventes påbegyndt
i UGE 46 / 1992.
Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt/indbudt til
indvielse af de renoverede fællesskure.
!3e5ty!::el~en

NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO ** NABO-INFO
ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

Mørkbejdset sofabord med kakler til salg.
Henvendelse til nr 29 (Jette).
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OVERDREV NEWS
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Forslag til
g eneralforsamling

HER KOMMER VI HINANDEN VED
Oplag: 38 stk
16.december 1992

*****
»)

I henhold til vedtægterne oplyses hermed, at forslag til
ordinær generalforsamling 1993 skal være bestyrelsen i
hænde senest den 10. januar 1993.
Eventuelle forslag skal afleveres skriftligt.

Snerydning

Vi gør opmærksom p&, at alle beboere har snerydningspligt
p& gangarealerne uden for indgangene.
Snerydning p& de store fællesarealer (parkeringsplads mv)
vil stadig blive søgt løst p& frivillig basis.

Hærværk mv

Det er desværre konstateret, at der begas hærværk pa
forskellige ting i større og større omfang.
Alle beboere opfordres derfor til at holde øje med vort
omr&de, herunder eventuelt ogsa at opfordre folk, der
ikke har noget at gøre "hos os" til at forsvinde.

Andet

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt
nytar.
Bestyrelsen
OVERDREV-NABO-INFO OVERDREV-NABO-INFO OVERDREV-NABO-INFO

ANNONCE
Fastelavnskjole (selskabskjole)
cirkastørrelse 130 sælges for
125 kr.
Henvendelse nr 29

