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Årsmøde:  
Bestyrelsen vil hermed gentage, at årsmødet bliver afholdt mandag den 22. april d.å., kl. 
18.30 i Adventskirkens lokaler. Ud over den ”sædvanlige” dagsorden ifølge vedtægterne, 
vil der være et ekstra punkt på, nemlig: ”Valg af ny administrator”. Endelig dagsorden med 
bilag vil blive udsendt 14 dage før årsmødets afholdelse. 
 
Husk, at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde 
skriftligt senest den 2. april d.å.  
 
Kabler:  
Så snart Købke & Grundsøe A/S er færdige med deres arbejde, skal samtlige beboere tage 
stilling til, om man har ønsker om at blive tilsluttet tilbuddet om telefoni- og internetopkob-
ling. Bestyrelsen vil opfordre alle til at tage imod dette favorable tilbud. Hvor favorabelt 
ordningen bliver vil I snarest blive orienteret om i en særlig meddelelse. Her vil priser og 
besparelser blive anført. 
 
Birkelunden:  
I løbet af dette forår kommer der en gartner og fælder syge birketræer, beplanter arealerne 
og gør i det hele taget i stand på området. Samtidig hermed vil arealerne foran altanerne på 
Spøttrupvej og Knivholtvej (blok 1), samt arealerne foran opgangene i blok 2 på Knivholtvej 
blive renoveret. Dette arbejde var ikke et led i den tidligere vedtagelse på årsmødet, men på 
gartnerens anbefaling har bestyrelsen vedtaget at få dette arbejde gjort samtidig, idet 
arbejdets udførelse bliver væsentligt billigere i forhold til evt. at vente et år eller to på at få 
dette gjort. 
 
Fastelavn:  
Tøndeslagningen havde samlet ca. 15 børn og 20 voksne. Børnenes kattedronning blev 
Jannich og kattekongen blev Casper. Hos de voksne blev Jette kattedronning og Michael 
kattekonge. Det bedst udklædte barn blev Zarah, og den bedst udklædte voksne blev 
Michael. Man kan roligt sige, at familien Jannich, Jette og Michael havde en god dag. Efter 
tøndeslagningen var der servering af pølser med tilbehør og øl / vand. Det er vores indtryk, 
at langt de fleste deltagere synes det var en god dag. 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Formand Grethe Bosø, kasserer  Jeanne Johansen. Bestyrelsesmedlemmer: 
Richard Weihe, Birger Eckstrøm & Jette Nielsen. Sup pleanter: Elly Christensen & Gerner Matthiesen. 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell 


