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Parkering i gården 
 

Det er ikke tilladt at parkere i gården, af- og 

pålæsning kan tillades. 
 

YouSee-bussen 
 

Husk at bussen kigger forbi 

onsdag 11. april mellem kl.15-20. 
     Bussen vil holde i gården ved cementen og 

det er her I kan få svar på hvilke muligheder I 

har fremover, hvilke kanaler og tjenester I 

kan forvente udover grundpakken. 

     Som I nok har opdaget så er det nye anlæg 

ikke sat i drift endnu, men den nye aftale er 

aktiv. Det vil også sige at lige nu betaler vi for 

grundpakken men får fuldpakken, så nyd det! 

     Antennebidraget I betaler for nu er dog for 

fuldpakken hvilket bliver reguleret senere 

når VIBO får udsendt varsel på det. 
 

Have- og 
legepladsudvalget 
 

Vi gør et ny forsøg på for at høre om jeres 

ideer og indput. Vi afholder møde i udvalget 

mandag 7. maj kl 19 i beboerlokalet. Hvis I 

har ideer og tanker, så må I godt arbejde lidt 

med dem, hvad koster det og/eller er det 

noget vi selv kan lave? Med hensyn til finan-

siering så har vi stadig de i budgettet 2018 

afsatte midler kr. 200.000 så vi kan lave en 

del, men det er selvfølgelig klart at des mere 

vi selv kan lave, jeres hænder, des mere kan 

vi få. Dog inden der overhovedet sættes noget 

i gang så skal der foreligge en plan. Vel mødt! 

Generalforsamling i 
Organisationen 
 

Generalforsamling bliver afholdt i beboer-

lokalet mandag 28. maj kl.19. Hvad der sker 

på generalforsamlingen kan ses her: 

http://sbf1.dk/onewebmedia/Hvad%20er%

20Generalforsamlingen.pdf. 

     Det er vigtigt at understrege, at general-

forsamlingen ikke kan sammenlignes med 

afdelingsmødet i september. Det er mere 

overordnede ting der behandles, såsom god-

kendelse af afdelingens regnskab, grundkøb 

og nybyggeri. Vi vil dog gerne understrege fra 

organisations bestyrelsens side, at det stadig 

er vigtigt at møde op. 

     Foreløbig indkaldelse til generalforsamlin-

gen kan ses på side 2 i nyhedsbrevet. 

 
Nyhedsbrevet 
 

Fra og med næste nyhedsbrev ophører om-

delingen af nyhedsbrevet. Fremover vil et 

eksemplar blive opsat på opslagstavlen i op-

gangen. Det vil forsat være tilgængeligt på 

hjemmesiden, på Facebook, hente et eksem-

plar på kontoret eller tilmelde dig levering 

via mail. (Tilmelding på hjemmesiden). 

     Grunden til denne ændring er at stort set 

ingen læser det. Vi har udført lidt statistik 

ved at sætte nyhedsbrevet i en plast-lomme 

på opslagstavlerne i opgangene, og de fleste 

steder blev der kun taget 1-2 eksemplarer i 

hver opgang. 
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Indkaldelse til 
generalforsamling i 
Organisationen 

 

SBF1 indkalder hermed til generalforsamling 
 

mandag 28. maj 2018, kl.19 i beboerlokalet 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

a. Valg af stemmeudvalg 

2. Organisationsbestyrelsens beretning, 

herunder forretningsførelse 

3. Organisations- og afdelingsregnskab 2017 

med tilhørende revisionsrapport og fore-

læggelse af budget for Organisationen 

4. Indkomne forslag vedr. Organisationen 

5. Valg til bestyrelsesmedlemmer til 

Organisationen og suppleanter for disse 

6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår VIBOs 

revisor 

7. Eventuelt 
 

Adgang til Organisationens generalforsam-

ling har alle husstandens myndige medlem-

mer. Hver husstand har 2 stemmer uanset 

husstandens størrelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra de gamle arkiver: 

Gas-situationen i 1944-45 
 

»Da Tilførelsen af Gas slutter omkring den 

1. juli, har vi (bestyrelsen) tænkt at opsætte 

Nødkøkkener. Der kan være Tale om eet 

Køkken til Fællesbespisning, eller 18 Fyre-

steder under et Halvtag, hvor hver Opgang 

faar tildelt sit Fyrested. Det sidste Forslag er 

at foretrække, men er ogsaa dyrest i Anskaf-

felse«. 

     »Københavns Kommunes Folkekøkkener: 

Såfremt alle Beboere har Interesse i at For-

eningen har et Beredskabslager modtager vi 

fra K.K.F. (Københavns Kommunes Folke-

køkkener): 

     276 kg Svinekød 

     110,4 kg Knækbrød eller Skibskiks 

     36,8 kg Tørmælk 

Rationen pr. Person bliver: 

     ¾ kg Svinekød 

     300 gr. Knækbrød eller Skibskiks 

     100 gr. Tørmælk 

  og Prisen er Kr. 3,85 pr. Portion«. 

     »Et andet Forslag gaar ud paa at tage de 

fire Grukedler i Brug i Vaskekælderne og 

forbinde disse med en Skorsten. Dette kan 

gøres hurtigt, hvis Situationen kræver det. 

     Nu maatte Beboerne udtale sig, og ved 

Afstemning stemte: 

     6 for, at intet skulde gøres 

     1 for Nødkøkkener i Gaarden 

     og Resten for at tage Grukedlerne i brug!« 
 

Det første afsnit er fra et bestyrelsesmøde i 

marts 1944, de næste afsnit fra hhv. et be-

styrelsesmøde og årsmødet i april 1945. 
 

Heldigvis blev dette ikke aktuelt, da krigen 

sluttede inden gasforsyningen ville blive 

afbrudt. 
 


