
Nyhedsbrev fra bestyrelsen maj 2014 

Den nye bestyrelse 
Den 20. maj afholdte bestyrelsen det første møde efter generalforsamlingen den 5. maj. Bestyrelsen har konstitueret 

sig med følgende ansvarsposter og arbejdsopgaver:  

 Hanne (28,1tv) er formand. 

 Lars (30, st.th) er næstformand og skriver nyhedsbrevene. 

 Ton (30,2tv) er kasserer og tager sig af kontakten til foreningens administrator, Peter Mürsch. 

 Marianne (28, 1th) tager sig af den nye humus kompostbeholder. Marianne tager kontakt til Lotte (28,3tv) 

og Bente (30,1tv). 

 Lars Henrik (30,th) tager sig af bestyrelsens kontakt til viceværterne Franziska og Marie (28,4th). 

 Thomas (3,th) er suppleant til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har planlagt alle møder indtil årsskiftet. Møderne ligger:  

 onsdag den 18. juni 

 onsdag den 20. august 

 onsdag den 24. september 

 mandag den 27. oktober 

 onsdag den 26. november 

Møderne afholdes på cafe de 4 årstider. Møderne er åbne for foreningens beboere. Alle møder starter kl 19.30. 

Opfølgning på generalforsamlingen 
På generalforsamlingen var der en henstilling til at tjekke hvem der ringer på gadedørene, inden man lukker gæster 

ind i opgangene. Det blev i den forbindelse oplyst, at Bekey, som bl.a. avisbudene bruger til at få adgang til 

opgangene, var lukket. Det har vist sig ikke at være korrekt. Bekey vil gerne vil have at vide, hvis vi oplever problemer 

med systemet, så kontakt Hanne, som vil formidle jeres oplevelser videre til Bekey. På foreningens hjemmeside har vi 

skrevet, hvad Bekey er, og hvem der bruger det http://www.abviktoria28-30.dk. 

Fjernvarmen sommerlukkes 
Vi kan fortælle, at Henrik (30,3th) og Franziska igen i år lukker fjernvarmen i perioden 1. juni til 30. september. Henrik 

og Franziska vil igen i år kunne genåbne for varmen inden den 30. september, hvis det bliver nødvendigt. 

Nyhedsbrevene fremover 
Endelig kan vi fortælle, at vi overvejer kun at udsende nyhedsbrevene på e-mail fremover. Vi vil gerne have jeres 

kommentarer til ideen, både hvis I synes at det er en god idé og hvis I foretrækker at modtage nyhedsbrevene i jeres 

postkasse.   

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. Vi ses til Foreningens arbejdsdag søndag den 14. september!  

http://www.abviktoria28-30.dk/

