Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13.08.19
Tilstede Mads, Jes og Pia
Så er hverdagen igang igen - velkommen tilbage fra ferie til alle
Først og fremmest et par vigtige datoer.
Søndag d. 15.09 14-16
vil bestyrelsen stå for et lille "sig goddag til dine naboer" arrangement hvor vil byde på
drikkelse og pølser. I får snarest en indbydelse rundt.
Tirsdag d. 17.09 kl. 19.00 er der Afdelingsmøde i har fået dagsorden fra Almenbo. Husk at
hvis i har nogle forslag der kræver økonomi, så kom med et budget, så er det nemmere at
tage stilling til. Hvis du ikke deltager i mødet og kommet med forslag, bliver det afvist.
Så mød op og få indflydelse i din afdeling.
Der har været lidt skriverier på Facebook ang vores græsplæner, og vi er i dialog med
AlmenBo og græsset er nu blevet slået - det trængte virkelig meget. Der skulle gerne blive
eftersået i løbet af efteråret.
Vi vil endnu engang opfordre alle til at overholde, at der IKKE smides affald rundt omkring
ved affaldsbeholdere. Haveaffald, storskrald, stort pap skal i selv køre på
genbrugspladsen. Det er hverken bestyrelsen, jeres nabo eller ejendomsfunktionærs job at
rydde op.
Vores papbeholder bliver alt for hurtig fyldt. Den er KUN til småt pap, reklamer og aviser.
IKKE PIZZABAKKER - de skal i almindelig husholdningsaffald
Ryd op efter dig selv, og hjælp med at holde vores arealer pænt og ryddeligt
TAK
Information fra AlmenBo: Lis Solsbæk har 25 års jubilæum
Ny ejendomdomsfunktionær pr 09.09
Martin Øvlisen
Til jer med dyr. Vedlagt Registrering af husdyrhold. Denne bedes udfyldes og afleveres til
Pia i nr. 14 eller på afdelingsmødet.
Det er tilladt at have 1 hund eller kat. Alle dyr skal føres i snor, og luftes udenfor
boligforeningens område og der skal selvfølgelig samles ekskrementer op. Se pkt 13 i
Husordensregelment.
Der bliver ikke søgt om hjertestarter ved Trygfonden, da der er kommet en op ca 400 m
herfra. Den hænger ved Midtpunkt ved den indgang tættest på os.
Men vi vil gerne arrangere at Hjerteforeningen kommer ud og giver førstehjælpskursus/
hjertestarter til dem der ønsker det.
Vi glæder os til at se jer til både hygge og Afdelingsmøde
Venlig hilsen
Bestyrelsen

