
Nyhedsbrev fra bestyrelsen august 2014 

 

Vi skifter bank 
Inden sommerferien modtog vi et tilbud om en ny bankaftale fra Lån og Spar Bank. Ton og Thomas har efterfølgende 

hørt 8 andre banker om de kan matche aftalen. Der er der ingen som kan og derfor skifter vi snarest til Lån og Spar 

Bank. Det betyder blandt andet at vi betaler mindre for vores netbank aftale og vi får flere renter på vores bankkonto. 

Lån og Spar vil også gerne tilbyde de enkelte andelshavere i vores forening en fordelagtig privat bankaftale. Man er 

velkommen til at kontakte Ton Rouw, hvis man vil vide mere.  

 

Vi skal ha’ kompost beholder  
Vi har besluttet at etablere en kompostbeholder i gården og har fået gårdlauget med på ideen. Bente og Lotte her fra 

foreningen vil stå i spidsen for at få beholderen på plads den 3. september mellem kl. 16 og 17. Vi vil gerne have hjælp 

af børn såvel som voksne til arbejdet. I hører nærmere snarest!  

 

Arbejdsdagen nærmer sig 
Den næste store aktivitet i selve foreningen er vores arbejdsdag den 14. september. Der er masser af gode 

arbejdsopgaver og lækker fællesspisning. Sæt allerede tid af fra kl 13 til 17! 

 

Marianne holder orlov 
Marianne Black holder orlov fra bestyrelsen resten af 2014. Vores suppleant Thomas Styrk er indtrådt i hendes sted.  

 

Nyhedsbrevene kommer fremover på mail 
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev har vi nu gennemført en afstemning om hvordan vi skal udsende nyhedsbrevene. Vi 

har besluttet at vi fremover kun vil udsende nyhedsbrevene på e-mail og hænge et enkelt eksemplar op på 

opslagstavlerne i opgangene og på bagtrapperne.  

 

Fjernvarmen åbnes igen den 30. september 
Henrik (30,3th) og Franziska vil igen i år åbne for fjernvarmen den 30. september. Henrik og Franziska vil dog kunne 

åbne for varmen inden den 30. september, hvis det bliver nødvendigt. Mærk efter og tag kontakt til de to 

varmemestre, hvis det bliver for koldt! 

Og endelig: 
Vi glæder os til at se jer til Foreningens arbejdsdag søndag den 14. september – og måske til kompost-event den 3.? 


