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Siden sidst
Den årlige generalforsamling blev i år afholdt på Ørestad Gymnasium og det var som altid meget
hyggeligt. Den nye bestyrelse har afholdt det første bestyrelsesmøde og er allerede igang med flere
tiltag. Først og fremmest blev det vedtaget på generalforsamlingen, at der skal anvendes et eksternt
parkeringsselskab på området. Se nedenstående afsnit for mere information. Desuden blev det
vedtaget at området bag fællesskuret skal udvides, så der er mere plads til fremtidens containere.
Udvalget der tager sig af dette har haft et møde med en mulig entreprenør, der vil komme med et
prisoverslag på udførelsen af arbejdet.
De 2 ladestandere står igen løse, men vil forhåbentlig blive sat ordentligt fast i næste uge.

Fællesarbejde
Sommeren er stærkt på vej og vi starter op med fællesarbejde igen. Det første fællesarbejde er
søndag den 29. maj klokken 13.00. Det næste bliver den 19. juni. Så holder vi sommerferie indtil
efteråret hvor der afholdes fællesarbejde den 28. august, den 18. september og afslutning den 9.
oktober. Hvis man ikke lige kan komme til fællesarbejde og stadig gerne vil lave noget, så kan dette
bare aftales med en fra bestyrelsen.

Parkering
Alle skulle gerne have modtaget en instruktion omkring de nye parkeringsregler. Det er vigtigt, at I
får registreret alle jeres biler / motorcykler / trailere / campere, samt at vi i starten hjælper hinanden
med at huske at registrere nye køretøjer og ligge parkeringstilladelser i gæsters køretøjer.
Bestyrelsen kender endnu ikke den eksakte dato for opstart af parkeringsselskabet, men vil vende
tilbage når vi ved noget mere.

Stillads
Thomas i nummer 63 har lavet et fint stillads der passer til trappen således, at man kan male og
tapetsere loft og vægge over trappen på første sal. Der har manglet lidt dele til stilladset men nu er
det helt opdateret igen og Svend i nummer 27 har fotodokumenteret hvordan det samles. Så næste
gang I skal male eller tapetsere kan man låne dette stillads fra fællesskuret.

Haveaffald
Der ankommer en haveaffaldscontainer i weekenden den 18.-19. juni. Så her er der en god
mulighed for at klippe hæk og foretage andet havearbejde, husk nu ikke at putte jord i containeren,
det vil medføre en afgift til foreningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


