Bestyrelsesmøde mandag d. 3 maj 2020

Alle har modtaget brev fra Almenbo om solceller til urafstemning.
Oprindeligt skulle vi have holdt ekstra ordinær afdelingsmøde i april med
besøg fra Visblue som skal levere solceller og Jesper skulle have
gennemgået økonomi. Nu har i fået et budget som måske ikke lige er til at
gennemskue og hvad det indebærer at få solceller. Alle spørgsmål er vigtige,
så skriv endelig til Jesper. Måske har nogen allerede stemt, sidste dag er på
fredag d. 8.5 som er en helligdag, men mon ikke de først afhenter mandag d.
10.5.
De er i fuld gang med at lave vores flotte terasser. Tirsdag ordner de
græsplæner og planter. Til efteråret bliver der sat flere planter og træer rundt
omkring.
Det vil sige, at fra onsdag d. 5 maj må græsset ikke betrædes, der hvor de
har lagt jord ud og sået græs. Dette gælder i 14 dage
Lad venligst være med at cykle i haven, der henvises til cykelstier og veje.
Formålet med de nye terasser og kommende haveborde og flagstang, er at
de kan bruges af alle i afdelingen. Evt hvis man har gæster, børnefødselsdag,
eller hygge med naboerne. Vi opfordrer til at man rydder op efter sig selv og
ikke sidder til lagt ud på natten med musik og snak.
Tag hensyn til dine naboer.
Vores fællesskur er færdig indrettet og i er velkomne til at komme og se det.
Det er kun bestyrelsen der har en nøgle hver. Så henvend jer til en af os.
Pia nr. 14 - Mads nr. 52 H - Jes nr. 48 ( ofte er det nemmest at få fat i Pia kom forbi eller send en besked)
Vedr udlån - se vedlagt
Vi håber at alle har det godt i disse underlige Corona tider, det bliver dejligt
når der bliver åbnet lidt mere op, så vi kan se mere til hinanden. Pas godt på
jer selv 😊
Skønne forårshilsner
Bestyrelsen

