
OVERDREV NEWS 

Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2020 nr. 2 Den 29. April 2020 

 
Siden sidst 
Det var som altid en hyggelig fastelavn og der var mange flotte udklædninger både blandt børn og 
voksne. 
 
Danmarks Radio har Phillip Faber men vi har Kjeld Nielsen, vi tænker selvfølgelig på Fællessang. 
Det har været super hyggeligt begge gange, men der var lidt for mange mennesker ved sidste 
afholdelse, så fællessang med drikkelse må nok udsættes til vi er ovre krisen. 
 
Fælleddigets planlagte rejse til Prag endte desværre med en aflysning som så mange andre rejser i 
denne tid. Vi må prøve igen til næste år. 
 
Generalforsamling, hvad nu ? 
Formanden for ejerlejlighedsforeningens bestyrelse (nu forretningsbestyrelse) havde i marts en naiv 
tanke om, at vi kunne udskyde den årlige generalforsamling til efter karantænen og afholde denne 
på parkeringspladsen i slutningen af april eller starten af maj. Dette vil ikke kunne gøres inden for 
myndighedernes regler (forsamlinger under 10 personer), og vil næppe blive muligt før engang til 
efteråret.  
Forretningsbestyrelsen har vendt muligheden for at foretage en generalforsamling over Skype (folk 
sidder derhjemme og kan deltage på deres PC eller tablet). Det er forretningsbestyrelsens vurdering 
at den tekniske viden og kunnen til gennemførelse af dette ikke kan opfyldes af mange af 
foreningens medlemmer og det derfor ikke vil kunne gennemføres på en tilfredsstillende måde.  
Så med mindre at nogle af jer medlemmer har en ide til en lovlig måde uden store tekniske krav til 
medlemmerne, at gennemføre generalforsamling vil forretningsbestyrelsen fortsat udskyde denne til 
efteråret. 
 
Fællesarbejde 
Vi starter op med fællesarbejde igen men det bliver under andre former. Så her er de nye regler for 
Corona tidens fællesarbejder. 
Der afholdes det første fællesarbejde søndag den 3. maj . Men det bliver på 2 tidspunkter. Det første 
er fra klokken 11.00 til 13.00 og det næste klokken 13.00 til 15.00. Man kan IKKE deltage i begge 
fællesarbejder, og hvis der er mere end 10 fremmødte kan man blive sendt hjem med uforrettet sag. 
Alternativt kan nogen der gerne vil lave fællesarbejde men ikke komme med ud, gøre det en anden 
dag der passer dem, bare aftal hvad i vil lave med én fra forretningsbestyrelsen. 
De næste planlagte fællesarbejder er henholdsvis den 24. maj . samt den 21. juni. begge med tider 
klokken 11.00 og 13.00. 
 
Haveaffald 
Vi bestiller en haveaffaldscontainer til weekenden den 20-21 juni. 
 
 
Med venlig hilsen 
Forretningsbestyrelsen 


