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Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2010 nr. 1 Den 28. marts 2010 

Vinteren er omme 
Det har været en rigtig vinter i år, med masser af sne frost og kulde. Bestyrelsen vil geme sige en 
ekstra tak til de mange beboere som greb sneskovlen eller fejemaskinen og hjalp med at holde veje 
og fortove farbare. Sneen er nu væk og vi kan alle med glæde samt forventning se frem til en 
forhåbentlig god varm sommer. 
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Fællesarbejde 
Foråret er langt om længe kommet og det betyder start på en ny sæson med havearbejde og hvad der 
dertil hører. Bestyrelsen indkalder denned til årets første fællesarbejde søndag den 11. april 
klokken 14:00 ved fællesskuret. De næste fællesarbejder bliver henholdsvis den 16. maj og 20. 
juni. 

Parkerings skilte 
På generalforsamlingen blev det vedtaget at beboeme kUlme sætte et parkerings kort i bilen for at 
vise uvedkommende at man ikke må holde på området. Sådalme kort 'bliver i øjeblikket delt ud til 
hver enkelt lejlighed. 

Bestyrelsen 
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Betaling til vej vedligeholdelse 
På generalforsamlingen torsdag er der som bekendt opstillet et forslag fra bestyrelsen om betaling af 
vej vedligeholdelse for de tilstødende veje. Bestyrelsen har vurderet at det vil være en fordel at give 
lidt baggrundsviden omkring vores forpligtelser vedr. vej vedligeholdelse inden 
generalforsamlingen. 
De tilstødende veje som leder indtil 
vores område er alle privat veje 
(Gårdfæstevej , Landgildevej , 
Fælleddiget samt Hyttehusvej). 
Disse er i princippet underlagt 
Lindegården som er 
grundejerforeningen for alle 
parcellerne på førnævnte vej. Da vi 
benytter vejene for at komme til fra 
vores område er vi forpligtet til at 
bidrage til vedligeholdelsen af disse 
veje. Vi har i fordums tid indgået en 
aftale om at vi betaler en tredjedel 
af vedligeholdelsen afvejene. Det 
betyder med andre ord at hvis der 
foretages asfaltarbejde på 
Gårdfæstevej for kr. l 0.000 så skal 
vores forening betale kr. 3.333. 
Normalt har de få regninger som 
Lindegården er kommet med været 
på meget beskedne beløb der kurme 
dækkes af de budgetteret kr. 50.000 
som hvert år overføres til 
foreningens grund fond. Det påbudte 
asfalt arbejde vil stærkt overstige de 
halvtreds tusinde kroner hvorfor 
bestyrelsen foreslår at foreningens 
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grundfond bruges til at dække dette. På de vedlagte kopier kan man se en foreslået fordelings nøgle 
for beboerne på Gårdfæstevej , derme indeholder en meget stor andel (over 20%) der repræsentere 
Kongelundsparken (de gule opgange hvor kiosken "Kongen" havde lokaler). Kongelundsparken har 
ikke nogen vej vedligeholdelses aftale med Lindegården hvilket yderligere komplicere en samlet 
afklaring af tilbud såvel som fordelings nøgle af udgifter 

Fuldmagt til generalforsamling 
For en god ordens skyld skal vi her bringe en præcisering af brugen fuldmagter ved 
generalforsamlingen. Fuldmagten der var vedhæftet general forsamlingen er en generel fuldmagt 
der giver fuldmagtshaveren ret til at stemme hvad han eller hun finder rigtigt til alle 
generalforsamlingens punkter. Hvis man ønsker at fuldmagten kun skal gælde det indgivet forslag 
eller ønsker at stemme noget bestemt til et eller flere punkter skal det skrives på fuldmagten. 
Det kan eventuelt anbefales at rådføre sig vis dette link: 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Ordensbestemmelser 
Som nævnt på generalforsamlingen er ordensbestemmelserne opdateret med hensyn til farvevalg ud 
mod haven. Dette er gjort i henhold til det vedtagne forslag på den ekstraordinære 
generalforsamling afholdt den 12. maj 2009. De opdateret ordensbestemmelser er vedlagt dette 
eksemplar af Overdrev News. 

Fællesarbejde 
Sidste fællesarbejde var en stor succes med et kæmpe fremmøde. Dette gjorde at vi fik samlet 
affald, rettet fliser, ordnet lamper, gravet buske op, samt luet ukrudt i kummer og langs kantstene. 
Stor flot indsats af alle. Næste fællesarbejde bliver som tidligere nævnt afholdt søndag den 16. maj 
klokken 14:00. Det sidste fællesarbejde inden sommerferien afholdes den 20. juni. 

Lamper på området 
Vinteren har desværre været hård ved en del af lamperne foran husene. Flere af disse har derfor løse 
forbindelser og lyser enten slet ikke eller sporadisk. Ved sidste fællesarbejde fik John udbedret de 
fleste men der er stadig nogle stykker på området der endnu ikke virker. Vi arbejder videre på 
sagen .... 

Parkering på lørdag 
Grundet loppemarked nu på lørdag henstiller loppemarkedsudvalget til at ingen parkerer deres biler 
på pladsen foran skuret hele lørdagen. Her skal boder, sælgere og antikviteter gerne være. 
Skal i også have en bod? der er stadig ledige pladser ved henvendelse tilloppemarkedsudvalget 
Jette og Kjeld i ill. 29, eller Lisbeth og Jørgen i ill. 31. 

Aktion nabohjælp 
Bestyrelsen vil gerne reklamere for aktion nabohjælp, som er foreningens værn mod indbrud. Det er 
helt frivilligt og fuldstændig gratis men en overordentlig god ide. Yderligere information og 
tilmelding kan ske hos Jette og Kjeld i nr. 29. 

Jagten på den forsvundne borhammer 
Foreningens borhammer der er i skuret har desværre været 
forsvundet et stykke tid. Man må meget gerne lige huske at 
skrive på whiteboard tavlen inde i skuret hvis man låner 
noget udstyr. Kan vi ikke alle lige prøve at gøre os lidt 
mere umage med dette. 

Bestyrelsen 
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Loppemarked 
En stor tak skal gå til Loppemarkeds udvalget der i år har formået at stå for et kæmpe arrangement 
med en fuldstændigt fyldt markedsplads, hvis det fortsætter sådan skal vi snart udvide 
parkeringspladsen. Det forlyder også fra flere kræmmere at salget "ikke var helt skidt", hvilket jo 
nok på almindeligt dansk betyder at salget gik meget godt. 

Fællesarbejde 
Næste fællesarbejde bliver som tidligere nævnt afholdt søndag den 16. maj klokken 14:00. Vi 
tager ''bolden'' op fra hvor vi slap sidst. Det sidste fællesarbejde inden sommerferien afholdes den 
20. juni. 

Sankt Hans 
Sankt Hans bliver som altid fejret på Fælleddiget, og også i år er det den 23. juni. Nærmere 
omkring dette kommer senere. 

Haveaffald 
Der afhentes haveaffald fredag den 28. maj. Husk at sætte affaldet foran jeres egen bolig, og at det 
skal være papirsposer eller afskåret træ under en meter. 

Storskrald 
Der afhentes Storskrald onsdag den 2. juni, Elektronik, kølemøbler, pap og karton torsdag den 3. 
juni og endelig PVC samt imprægneret træ fredag den 4. juni. Som altid er reglerne at man sætter 
tingene ud på vendepladsen dagen før, og alt skal være optageligt. Hvis der af en eller anden grund 
er affald tilbage der ikke er taget med af skraldefolkene skal ejeren der satte tingene ud selv 
bortskaffe affaldet. 

Værdi genstande 
Bestyrelsen vil gerne advare mod at have for mange dyre vare liggende på køkkenbordet så de er 
synlige i vinduerne ud mod indgangen. Dette skyldes at der gelmem årene desværre ved flere 
lejligheder har været indbrud "igennem" vinduerne, og nogle gange endda imens folk sov på første 
sal. 

Har du noget du mangler? 
Jette og Kjeld i nr. 29 sælger nogle næsten ubrugte DVD'er for en meget billig penge. Så hvis nogle 
er trætte af at se "Paradise Hotel", "Spise med Price" , "De unge mødre" osv . er der her en god 
mulighed for lidt afveksling. 

Bestyrelsen 
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Fællesarbejde 
Næste fællesarbejde bliver som tidligere nævnt afholdt søndag den 20. juni klokken 14:00. Vi skal 
klippe hække, male vej striber og ellers gøre det hele smukt og flot. Derefter kan vi holde en lang 
og velfortjent sommerferie. 

Sankt Hans 
Sankt Hans er den 23. juni, se omdelte invitation. 

Haveaffald 
Der afl1entes haveaffald fredag den 25. juni. Husk at sætte affaldet foran jeres egen bolig, og at det 
skal være i papirsposer eller afskåret træ under en meter. 

Sommerferie 
Sommerferien er desværre også højtid for indbrud. Derfor er det en god ide at lade naboen vande 
guldfisken, fodre potteplanterne samt holde øje med huset imens man er væk. 

Med ønsket om en god sommer til alle 
Bestyrelsen 
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Fællesarbejde 
Efter den gode sommer er buske og ukrudt vokset godt. Vi starter derfor med et hurti gt indkaldt 
fæ llesarbejde allerede nu på søndag den 15. a ug ust klok ken 14.00. 
Årets to sidste fællesarbejder bl iver henho ldsvis den 19. september' samt den 10. oktober . 

Sankt Hans 
Vi havde en ri gti g hyggel ig Sank t Hans hvor i hvert fa ld en heks blev sendt til B loksbjerg. 

Haveaffald 
Der afhen tes haveaffa ld nu på fredag den 13. august. Husk at sætte affaldet fo ran jeres egen boli g, 
og at det skal være i papirsposer eller afskåret træ under en meter. Næste haveaffalds afl1entning 
bli ver fredag den 10. september. 

Storskrald 
Der afh entes sto rskra ld den 1. september. Elektroni k, kølemøbler, pap og karton den 2. septem ber 
og endeligt PVC samt imprægneret træ den 3. september. 
H usk at sortere a ffa ldet og sætte dette for enden af vendepJadserne. Desuden er det meget vigtigt at 
ti ngene først sættes ud dagen før det bliver afl1entet saml at det er optageligt for sk ra ldemændene. 
Endelig gøres det kl art at eventuelt affald der ikke er medtaget af skraldemændene skal fj ernes af d 
beboere der har sat det ud. således at området ikke ligner en lossep lads. 

Parkerings båse 
Georg og Henry har i sommerferien optegnet vores parkerings båse. Båsene på parkeringsp ladsen er 
gjo rt lid t større end de oprindelige da det ellers var tæt på um uligt at stige ind og ud af de parkered 
biler. 

Rotter 
Der Cl' desværre en beboer der bar set en ro lte på området. Der er ikke fundet noget tegn pa at 
rotterne bor i foreningen men det er desværre meget tydeligt at der bo r kolon ier a f dem i kanalen 
ved sti en over mod metroen. 
D et kan desvæ rre også ses at nogle ubetænksomme personer fo drer "ænderne" med a ll e mulige 
slags mad vare, endda sågar fæ rd ige kogte ris. A I denne mad der smides hensynsløst nede ved 
kanalen er guf for rotterne og det er umuligt at komme dem til livs hv is nogen fodrer dem. Dermed 
ikke sagt at man ikke må fodrer ændern e med en ski ve brød .. 

Lån af foreningens udstyr 
Den seneste tid har værktøj samt redskaber fra fæl lesskuret manglet i længere perioder. Det meste 
er dog dukket op igen måneder senere. Bestyrelsen henst iller til at alle husker at skri ve på tavlen når 
de låner noget udstyr sam t husker at bord e samt stole skal besti lles hos Hemy i ll r. 79 . På fo rhånd 
tak. 

Sommerfest 
Ses vi til sommerfesten ??? 

Bestyre/sen 
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Fællesarbejde 
Ved sidste fællesarbejde fik vi klippet buske, renset tagrender, smukseret Kjelds comer, stynet 
træer, fjernet ukrudt samt buske. Næste fællesarbejde er som tidligere skrevet nu på søndag den 19. 
september klokken 14.00. 
Årets sidste fællesarbejde bliver den 10. oktober. 

Sommerfesten 
Vi havde som altid en fantastisk sommerfest, med høvdingbold diverse lege samt fantastisk lækker 
mad. Anangørerne takker for den store opbakning med såvel opsætning samt nedtagning. 
Der er en enkel uafhentet CD med Shubidua i skuret. 

Bestyre/sen 
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Fællesarbejde 
Årets sidste fællesarbejder bliver afholdt nu på søndag den 10. oktober klokken 14.00 ved 
fællesskuret. Traditionen tro afslutter vi med grill stegning af pølser samt brød. Derefter kan vi 
holde en lang og velfortjent vinter pause. 

Julemarked i Liibeck 
Husk sidste fri st for tilmelding til julemarkedet i Llibeck er nu på søndag. Tilmelding foregår som 
skrevet i invitationen hos Benny og Lillian i nr. 61. 

Bestyrelsen 


