
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 3 - April 2001 
Container:  
Som det nok er gået op for nogle, har vi en container stående på cementen (gavlen ved Spøt-
trupvej 20). Containeren vil blive stående som en fast foreteelse – i stedet for det storskralde-
rum, vi hidtil har haft bag Knivholtvej 6. Dette rum er nedlagt og må ikke benyttes  til storskrald 
mere. Containeren vil blive tømt, når den er fyldt op. 
 
HUSK !!!  
Der er restriktioner på, hvilken slags affald, der må lægges i containeren. Der må ikke  lægges: 

• elektriske artikler (kaffemaskiner, køkkenmaskiner, elshavere, køleskabe osv.) 
• kemikalieaffald (maling, olie o.lign. effekter). 
• bygningsaffald (store stykker træ, metal o.lign. effekter). 

Hvis der bliver lagt "forkert" affald i containeren, bliver det en bekostelig affære. Hvis vi holder 
os til almindeligt storskrald, er det gratis. 
Det vil være sådan, at bestyrelsen så vidt muligt vil holde øje med, hvem der eventuelt lægger 
"forbudte" effekter i containeren, hvorefter regningen for netop den tømning vil blive sendt til 
vedkommende.  
Det skal også nævnes, at der ved misbrug af containeren vil blive indført nye regler, således at 
de hængelåse, der sidder i øjeblikket, og som kan låses op med den nøgle vi alle har til vaske- 
og cykelkældre, vil blive skiftet ud, så man herefter må vente med at komme af med sit affald, 
indtil man kan få fat i varmemesteren, som i så fald vil være den eneste, der har nøgle til con-
taineren. 
 

ÅRSMØDE 
 
Der indkaldes hermed til ordinært årsmøde 
 
  Mandag den 28. maj 2001, kl. 18.30  
i Adventskirkens menighedshus, med følgende: 
 
DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent. 
1.a. Valg af stemmeudvalg. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Budget. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg. 
7. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 
den 14. maj 2001.  En uge før årsmødets afholdelse udsendes endelig dagsorden, beretning og 
indkomne forslag. 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


