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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 07

30
-08

30
 samt 

onsdag i lige uger fra kl.18
30

-19
30

 fra marts 2020 

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: Brian Olsen, Camilla Thøgersen 

 

Administrator: 
 

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

 

 
Generalforsamling 
i organisationen 
 

SBF1 indkalder hermed til generalforsamling 
mandag den 18. maj 2020, kl.19 i beboer-
lokalet. 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
     a.  Valg af stemmeudvalg 
2. Organisationsbestyrelsens beretning, 
     herunder forretningsførelse 
3. Organisations- og afdelingsregnskab 2019 
    med tilhørende revisionsrapport og fore- 
    læggelse af budget for organisationen 
4. Indkomne forslag vedr. organisationen 
5. Valg til bestyrelsesmedlemmer til orga- 
    nisationen 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 og hver husstand har 2 stemmer uanset 
husstandens størrelse. 
 

Ændring af kontorets 
åbningstid 
Fra og med marts måned flyttes kontorets 
åbningstid om onsdagen 1 time frem til klok-
ken 1830–1930. 
     Det sker efter adskillige ønsker fra flere af 
beboerne. Første gang den nye åbningstid 
træder i kraft bliver onsdag den 4. marts. 
 
 

Fastelavn 
Igen i år afholdes der fastelavn. Det bliver 
søndag d 23. februar kl.11 i den store gård. 
     Tilmelding og betaling (10 kr. for både 
børn og voksne) skal være kontoret i hænde 
senest onsdag den 19. februar. 

  
    Ligeledes i år vil der være tøndeslagning 
for både børn og voksne. Så kom festlig, glad 
og naturligvis udklædt. Der er præmier til 
både børn og voksne! 
 

Carporte 
Vi præciserer lige igen reglerne for parkering 
i carportene, da nogle beboere har problemer 
med at forstå dem: På fliserne under halvtaget 
parkerer man og på brostenene ud mod vejen 
kører man. 
 

Nyhedsbrevet 
Få vores nyhedsbrev leveret direkte som ved-
hæftet 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. 
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