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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 0730-0830 samt 
onsdag i lige uger fra kl.1830-1930 
 

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  

 

 
Information og tiltag i forbindelse 
med corona-virus (COVID-19) 
 

Vi er fortsat tilgængelige for at hjælpe, men vi 
har iværksat nogle tiltag i forbindelse med 
corona (COVID-19). 
     Ejendomsmester- og Bestyrelseskontoret 
er lukket indtil videre pga. coronasmitte. 
     Vores medarbejdere arbejder stadig, men 
vi er kun tilgængelig via telefon eller mail. 
 

Ejendomsmester: 
     Mail;  ejendomsmester@sbf1.dk 
     Telefon:  50 52 19 36 
 

Bestyrelsen: 
     Mail:  sbf1@sbf1.dk 
     Ved telefonisk henvendelse kontakt  
     ejendomsmester 
 

Vi beder om at alle, som er sat i karantæne, 
respekterer karantæne-tiden og holder sig på 
afstand fra andre. 
     Vi takker for forståelsen. 
 

Vaskekort 
I denne periode er der gratis vask i vaske-
rierne på Knivholtvej 11 og Spøttrupvej 8. 
     Vaskeriet på Knivholtvej 8 er fortsat lukket 
pga. hærværk. 
     Husk fortsat at bruge din vaskelås når du 
reserverer vasketid. 
 

Generalforsamling 
i Organisationen 
Der indkaldeles til generaforsamling i 
Organisationen mandag den 18. maj kl.19 
i beboerlokalet. Se mere på bagsiden. 

Lokalbetjent 
Hvis folk oplever utryghed eller andet der 
kræver politiets hjælp er følgende hjemme-
side tilgængelig: 
https://politi.dk/koebenhavns-politi/om-
koebenhavns-politi/din-betjent. 
     Der svares i normal arbejdstid ved akut 
brug for hjælp på telefon 114. Når I ringer 
så husk at notere ting ned der kan have 
interesse for en eventuel efterforskning fx, 
nummerpladen, tidspunktet og evt. billeder 
hvor det er relevant. 
 

Hunde og deres ejere i de sene 
nattetimer (kl. 22 og frem) 
 

Vi har en husorden der siger at der skal være 
ro kl. 22. Men når I går en aftentur, så tænk 
på at der højst sandsynligt er folk der er gået 
i seng. 
 

Fastelavn 
Vi fra bestyrelsen vil gerne sig tak for et godt 
fremmøde og det rigtig gode humør! 
     Vel mødt næste år! 
 

Affaldssortering 
Vi har alle en udfordring i forhold til affalds-
sortering da folk stadig blander plast, pap, 
papir, mad og storskrald sammen! 
     Ydermere bruges storskraldscontaineren 
til madaffald, hvilket den absolut ikke må. Det 
betyder at skraldemændene lader containere 
stå indtil de er korrekt sorteret. 
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    Storskraldscontaineren bliver dog tømt 
med en voldsom ekstra omkostning til følge. 
     De små containere sorteres så af vores 
ejendomsmester som bruger tid der kunne 
være brugt på andre gode og relevante 
formål. 
 

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. 
 

 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Organisationen 
 

SBF1 indkalder hermed til generalforsamling 
 

mandag den 18. maj 2020, kl.19 i beboerlokalet 
 
 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 

a. Valg af referent 
b. Valg af stemmeudvalg 
 

2. Organisationsbestyrelsens beretning, herunder forretningsførelse 
 

3. Organisationsregnskab og afdelingsregnskab 2019 med tilhørende revisionsrapport 
og forelæggelse af budget for Organisationen 

  

4. Indkomne forslag vedr. Organisationen 
 

5. Valg til organisationsbestyrelsen 
a. Valg af kasserer. Irene Christensen Orth afgår efter tur og er villig til genvalg 
b. Mogens Wilcken Andersen afgår efter tur og er villig til genvalg 
c. Valg af 2 suppleanter. Camilla Thøgersen afgår efter tur og er villig til genvalg 
 

6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med VIBOs revisor 
 

7. Eventuelt 
 

Adgang til Organisationens generalforsamling har alle husstandens medlemmer og hver 
husstand har 2 stemmer uanset størrelsen på husstanden. 

 

Forslag til Organisationen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 3. maj 2020. 
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