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ÅRSMØDE 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev er årsmødet fast-

lagt til mandag den 25. maj 2009 og det vil blive i 

Adventskirken.  

 

I år mangler vi i høj grad beboere der har lyst til 

at indtræde i bestyrelsen. 

 

AFFALD. 

Med dette nyhedsbrev vil der følge reglerne for 

affald, både det vi smider i skakterne og det vi 

afleverer i diverse containere.  

 

BEPLANTNING I GÅRDEN VED SPØTTRUPVEJ.  

Som vi også skrev om i sidste nyhedsbrev, kommer 

der ny beplantning mm. i gården bag Spøttrupvej. 

Bestyrelsen vil gerne invitere til et beboermøde, 

hvor vi gerne hører om ideer til beplantning eller 

andre ting der kan gavne miljøet i gården. Bebo-

ermødet vil blive torsdag den 26 marts 2009 kl. 

16.30 i beboerrummet ved Spøttrupvej 4. Vi hå-

ber at der vil være mange der møder op og vi vil 

byde på en forfriskning i form af øl, vand eller 

vin.   

 

 

NYE KØKKENER  

Sammen med dette nyhedsbrev vil der blive om-

delt nogle reklamer / brochurer fra Vordingborg 

Køkkener og Designa Køkkener, som er de 2 leve-

randører, der har givet rabat i forbindelse med 

etablering af nyt køkken.  

 

 

 

Både Vordingborg Køkkener og Designa Køkkener 

vil give 40 % på elementer og bordplader.  

 

Som vi også beskrev det i sidste nyhedsbrev har vi  

besluttet at der  

1. må købes køkken for max 75.000 kr. inkl. 

moms. 

2. købet må ikke inkludere hårde hvidevarer 

men gerne indeholder regninger fra håndværkere, 

3. at der skal OK fra bestyrelsen inden igangsæt-

telse, hvilket i praksis vil sige at beboerne skal 

have en rekvisition med til køkkenfirmaet, 

4. at et ”ja” afhænger af afdelingens økonomi 

5. at bestyrelsen vil påsætte håndværkere hvis 

ikke køkkenet er færdigt efter 1 måned. 

6. At lånet tilskrives ca. 5 % renter p.a., hvis lå-

net tilbagebetales over huslejen.  

 

Der skal hentes en rekvisition på kontoret, som 

beviser overfor de 2 køkkenfirmaer, at I kommer 

fra SBF og har fået bestyrelsens godkendelse. 

 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

 

 


