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Afdelingsmødet tirsdag 

den 18. september  
 Afdelingsmødet i september afholdes 

tirsdag den 18. september kl.19 i Heerup-

salen på Vanløse Kulturstation  

Som i alle ved så afholdes der afdelingsmøde. 

Derfor bedes jeres forslag være bestyrelsen i 

hænde senest tirsdag d. 4. september, 

forslag kan afleveres enten pr. brev til 

foreningens postkasse eller via email 

på sbf1@sbf1.dk. Når i afleverer forslag så 

sørg for at de er gennemarbejdet og at i kan 

svare på evt. spørgsmål fra salen, for alle 

forslag præsenteres af forslagsstiller. Vel 
mødt!  

Cykeloprydning  
Vi har i de sidste par nyhedsbreve 
nævnt cykeloprydning samt efterladte 

effekter der står rundt omkring samt i kældre. 
Vi er nu nået til September og Ejendoms-
mesteren vil nu fjerne alt hvor der er sat 
hvid/røde bånd på. 
Grunden til dette er at folk har efterlyst flere 
cykelstativer, det synes Bestyrelsen er en god 
ide, men vi er nødt til at få ryddet op, inden vi 
med sikkerhed kan sige om vi har behov for 
flere cykelstativer. DERFOR DETTE TILTAG. 
  

Grillfesten 1. september  
Som annonceret i tidligere nyhedsbreve så 

afholdes der grillfest lørdag d. 1. september i 

den store gård. Vi fra bestyrelsen er glade for 

de mange tilmeldinger og glæder os til at se 
jer alle store som små!  

  

Nyhedsbrevet  
Få vores nyhedsbrev leveret direkte som 

vedhæftet fil til din mail-adresse, så er du altid 

sikker på at få nyhedsbrevet og anden 

information fra SBF1.Tilmelding foretages fra 
vores hjemmeside www.sbf1.dk.  

  

  

sbf 

  

Kontorets åbningstider: Mandag 

fra kl. 0730-0830 samt onsdag i 

lige uger fra kl.1730-1830  

  

Ejendomsmester: Søren Orth  
Ejendomsmesterkontoret: mobil 50 52 19 36  
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk 
Foreningens hjemmeside: www.sbf1.dk  
  

  

Bestyrelsen:  
  

Formand: Klaus Vestergaard Thomsen 
Næstformand/Kasserer:  
Irene Christensen-Orth  
Bestyrelsesmedlemmer: Mogens W. Andersen,  
Henrik Bock, Klaus Vorborg Jønsson  
Suppleanter: Bente Andersen, Jim K. Nielsen  

  

Administrator:  
  

Ejendomsselskabet VIBO  
Skt. Peders Stræde 49 A  
1453 København K  
Telefon 33 42 00 00  
Mail: vibo@vibo.dk  
Hjemmeside: www.vibo.dk   
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