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Siden sidst 
Der har været afholdt 2 fællesarbejder siden sidst. Begge gange var det opdelt i et formiddagshold 
og et eftermiddagshold, grundet COVID-19 restriktioner. Det lykkedes fint med opdelingen og der 
blev som altid leveret en stor indsats af de fremmødte. 
 
Som de vakse nok har bemærket er der kommet en opslagstavle op nede på fællesskuret (også kendt 
som analog facebook). Denne kan bruges af foreningen og dens medlemmer til relevante opslag. 
Nøglen til tavlen/skabet hænger sammen med rør nøglen i fællesskuret og man skal dreje nøglen og 
hive ud i den for at åbne tavlen/skabet.  
 
På sidste fællesarbejde lykkedes det at isætte vejsøm på den bagerste del af parkeringspladsen. Så 
nu kan alle se hvor det er hensigtsmæssigt at parkere. 
 
Træet der blev godt brændt ved bilbranden ser ud til at have overlevet og der er fine grønne skud 
øverst på træet. De hækplanter der også blev brændt er blevet skiftet så til næste år kan man nok slet 
ikke se at der har været brand. 
 
Stolene til udlejning i skuret har været lidt slidte, derfor er de 10 dårligste blevet smidt ud og der er 
købt 10 nye. Den gamle stol er udgået så vi har købt nogle nye der stadig er klapstole, men farven er 
nu sort. 
 
Da flere beboere allerede har eller er ved at købe elbil eller plug-in hybridbil er der kommet en stor 
efterspørgsel på ladestandere på parkeringspladsen. Det er bestemt ikke let at finde en god løsning 
på opsætning af disse, men bestyrelsen arbejder på en løsning. 
 
Generalforsamling, hvad nu ? fortsat 
Der er åbnet op igen således at man nu kan samles op til 50 personer. Da ejerlejlighedsforeningen 
har 38 lejligheder bør det ikke være et problem at indkalde til en generalforsamling. Det vil stadig 
ikke være muligt at benytte lokalerne i Labyrinten (Corona) som vi ellers har gjort i mange år, men 
vi kan afholde en generalforsamlingen ude på parkeringspladsen. Da generalforsamlingen skal 
indkaldes med 14 dages varsel og vi derfor kommer ind i juli hvor vi håber at de fleste er på 
sommerferie, vil denne blive udsat til efter sommerferien. 
 
Fællesarbejde 
HUSK at næste fællesarbejde bliver nu søndag den 21. juni. klokken 13.00. Vi går nu tilbage til ét 
tidspunkt og har ikke længere forskudte tidspunkter. Hvis nogen hellere vil arbejde på et andet 
tidspunkt så, kan man bare aftale det med en fra bestyrelsen. 
 
Haveaffald 
Husk at der kommer en haveaffaldscontainer i weekenden, så der er god mulighed for hækklipning 
osv. 
 
 
Med venlig hilsen 
Forretningsbestyrelsen 


