NYHEDSBREV – maj 2020
Cykel/barnevogns oprydning
Der er fyldt godt op i cykelskure og kældre, så derfor er det blevet tid til at lave endnu en oprydning af cykler og
barnevogne/klapvogne.
Der vil blive sat tape på alle cykler og barnevogne/klapvogne. De cykler og barnevogn/klapvogne som stadig har
tape på den 12/7 vil blive fjernet.
Også cykler som er punkteret og som har stået længe vil blive fjernet, da de bare står og fylder og ikke bliver
brugt. Hvis man vil beholde sin punkteret cykel, må man stille den ned i sit kælderrum.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid. Da vi er 136 andelshavere, så bliver det nok først til september,
som det ser ud nu, at man må forsamles så mange personer. Den væsentligste udfordring ved at vente er, at vi
ikke kan få godkendt den nye andelskrone, så dem som vil sælge må sælge til den andelskrone som er der nu.
Heldigvis er der ikke nogen forslag som er så vigtige, at de ikke kan vente.
Dette giver så alle tid til at tænke over om der er nogen som vil være med i bestyrelsen og være formand, da den
nuværende formand ikke ønsker posten mere.

Altaner
Der ligger en del og flyder under nogle altaner, dog mest grille. Det er ikke meningen at man skal opbevare ting
under altanerne.
Alt som står under altanerne pr. 1. september 2020 vil blive fjernet, da grill sæsonen er ved at være færdig på det
tidspunkt.

Vedligeholdelse af vinduer
Det er ikke tilladt at have folie på vinduerne, da der kan opstå termisk sprængning og så dækker garantien ikke.
Hvis nogle andelshavere har sat folie på vinduet bede de fjerne det med det samme.
Da det nu er nogle år siden vi fik nye vinduer vil vi lige opfordre til at man husker at spænde vinduet efter og
smøre listerne med silikone.
Man må heller ikke åbne vinduet ud til vandret, da beslagene ikke kan tåle det i længden.

Cykelskur ved blok 2
Der kommer et midlertidigt cykelskur ved blok 2, ved siden af Viceværtens garage. Det er aflåst og man kan bruge
sin opgangsnøgle.
Der er planer om at lave et mere permanent cykelskur bag skurene mellem blok 1-2. Det kræver dog lidt mere tid,
så derfor dette midlertidige cykelskur.
Skuret vil være tilgængeligt fra den 1. juli.

Hilsner Bestyrelsen

