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Juni 2011 

ÅRSMØDET  
Der vil komme et referat fra årsmødet separat, 

men der var nogle ting vi lovede på mødet.  

 

Børnesommerfest. Der vil blive arrangeret en 

børnesommerfest, hvis der er tilstrækkelig mange 

tilmeldte. Datoen er ikke fastlagt endnu. For 

yderligere information kontakt Christina Jønsson, 

Spøttrupvej 18, st. th., som også meget gerne ta-

ger imod hjælp til arrangementet. 

 

Vasketøj. Vasketøj må ikke hænges på altaner, 

således at det kan ses nedefra.  

 

Birkelunden. Det blev besluttet på årsmødet at 

den første sektion, udfor Spøttrupvej 20 – 16, 

ændres således at der bliver ryddet for de planter 

der findes i dag og efterfølgende bliver der sået 

græs. Har I lyst og tid til at deltage, skal I kontak-

te Klaus Vorborg eller Carsten Frølund. 

 

Barnevognsrum. Der findes i øjeblikket ledige 

barnevognsrum. Reglerne for lån af barnevogns-

rum er at de familier med behov for et rum pga. 

små børn har førsteret til et barnevognrum Så de 

beboere, der i øjeblikket har lånt et barnevogns-

rum og ikke har små børn skal afgive dette, hvis 

de bliver bedt om det. 

 

Ophold i gården og/eller pergolaen. Reglerne for 

ophold i gårdene og dermed også i pergolaen er 

printet på bagsiden af dette nyhedsbrev. 

 

 

 

OPRYDNING EFTER BRUG 
Der skal lyde en kraftig opfordring til børnefami-

lierne om at rydde legetøjet op og lukke sandkas-

sen af igen efter brug. Det er især meget vigtigt 

at få lukket sandkasse, da der både færdes vilde 

katte og ræve i området, som kan finde på at 

bruge sandkassen som toilet.   

 

OPGANGS- OG KÆLDERDØRENE 
Både opgangsdørene og kælderdørene skal holdes 

lukket og låst til alle tider, således at vi undgår at 

uønsket personer ikke får adgang til opgangene. 

Der florerer til tider tricktyve og vi har en del æl-

dre beboere der gerne skulle beskyttes mod disse. 

 

HUNDE 
På årsmødet blev forslaget om hundehold ned-

stemt, hvilket betyder at det ikke er tilladt at 

have hund. Hunde som er på besøg, skal altid 

holdes i snor på foreningens område, også selvom 

hundene er små og efterladenskaber skal natur-

ligvis samles op efter hunden. 

I sjældne tilfælde kan bestyrelsen give tilsagn om 

at der bliver passet en hund i en kort periode, 

men tilladelsen skal altid indhentes på forhånd. 

Bestyrelsen vil være nærig med disse tilladelser. 

 

DEN NYE BESTYRELSE  
Den nye bestyrelse består af formand Birger 

Eckstrøm, kasserer Irene Christensen-Orth, besty-

relsesmedlemmerne Richard Weihe, Carsten Frø-

lund og Christina Jønsson, samt suppleanter Mo-

gens W. Andersen og Mette Klessen Wagner 

 

Med venlig hilsen BESTYRELSEN 


