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GENERAL FORSAMLING I ORGANISATIONEN.  

Generalforsamlingen blev holdt mandag den 18/5, 

i Adventskirken. Der kommer særskilt referat se-

nere.  

 

OPHOLD I BIRKELUNDEN.   

Vi har modtaget en anonym klage vedr. det grøn-

ne areal der ligger på hjørnet af Knivholtvej og 

Spøttrupvej, hvor klageren klager over at der ind 

imellem opholder sig børn og voksne, når det ikke 

er tilladt i det stykke af Birkelunden, der ligger 

udfor Spøttrupvej 10 og 12.  

Den meget simple grund til denne forskel, er at 

genboerne ikke bliver generet eller chikaneret af 

dem, der benytter det grønne areal på hjørnet. 

 

KÆLDRE.  

Vi har også modtaget endnu en anonym klage, 

denne gang vedr. at et af de lejere kælderrum 

bliver benyttet til at drikke øl i. Det er ikke ulov-

ligt eller mod vores vedtægter at sidde og hygge 

sig med en øl eller to, så længe der ikke er larm, 

spektakel, høj musik eller højrøstet snakken eller 

råben fra kælderrummet, der generer de omkring 

liggende lejligheder. 

 

MURBIER.  

Vi har modtaget endnu en anonym klage vedr. 

murbier. Vi kan oplyse at bestyrelsen er i gang 

med at finde en håndværker der kan udbedre de 

skader der er. Men da det er et større arbejde og 

ret dyrt, så derfor tager det lidt tid at finde den 

rigtige håndværker til den rigtige pris. Men vi er i 

gang. 

 

ANONYME KLAGER.  

Nu har vi svaret på nogle af de anonyme breve 

som vi og VIBO har modtaget, fordi de klager har 

været af en generel art. Men når det er personli-

ge klager, kan vi ikke svare generelt og kan derfor 

slet ikke svare på klagen, da vi ikke ved hvem vi 

skal svare til. 

 

Vi er meget kede af at få disse anonyme klager og 

henvendelser, da vi har meget svært ved at svare 

på dem. Vi er især kede af at de er anonyme når 

klagerne er relevante. 

 

I øvrigt har vi en klar fornemmelse af hvem der er 

der sender disse anonyme klager.   

 

RYGNING.   

Vi har i foreningen forbud mod at ryge på alle 

fælles indendørs områder. Det er arealer som op-

gange, vaskekældre, tørrerum, kældergennem-

gange, kontoret, viceværtens kontor, de 2 fælles 

forrum i kældrene Spøttrupvej 16, og 12. Der er 

blevet klaget over røg i bl.a. nogle opgange. 

I bedes venligst vente med at tænde jeres ciga-

retter til I er helt ude i det fri. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


