
Nyhedsbrev fra bestyrelsen Juni 2020

Arbejdsdag 6. september 2020 fra kl. 13-17

Individuelt tilbud - Svartelefon med natafbryder 

Nye ansvarsområder i bestyrelsen

Ro i gården efter kl. 22

Vores årlige arbejdsdag er blevet fastlagt til søndag den 6. september fra kl. 13-17. Vi vil som vi plejer 

uddelegere arbejdsopgaver på selve dagen og efterfølgende spiser vi mad sammen nede i gården. 

Reserver dagen. Der kommer mere information efter sommeren. Hvis du ikke kan deltage, kan en opgave 

aftales med bestyrelsen. 

Der er nogle beboere i nr. 30, der har oplevet at blive forstyrret af ubudne gæster, der har ringet på deres 

dørtelefon om natten. Derfor har bestyrelsen indhentet et tilbud på at få installeret en svartelefon med 

natafbryder til de beboere, der måtte ønske dette. Bemærk, at dette tilbud er individuelt og derfor 

dækkes af den enkelte andelshaver og ikke af foreningen. 

Ved 1 stk. bliver prisen 1.472 kr. ex. moms for installation og montering.

Ved min. 5 stk. bliver prisen 1.148 kr. ex. moms for installation og montering.

Så hvis der er 5+ andelshavere, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, så er der en del penge at spare 

og det tæller også som en forbedring af ens bolig. Svar udbedes til Hanne Krogh på mail inden næste 

bestyrelsesmøde den 17. august. 

Vi er meget glade for at meddele, at Helen er indtrådt i bestyrelsen og at hun vil agere næstformand det 

næste års tid. Morten fortsætter som kasserer. Joel har sagt ja til at skrive nyhedsbrevene i samarbejde 

med Hanne fremover. Desuden har vi Gerd, Ton og Lars med på holdet.

Vi er blevet gjort opmærksom på af Gårdlauget at understrege, at vi skal respektere alle beboere i 

gården efter kl. 22. Reglerne for ophold i gården kan findes her på vores hjemmeside - 

http://www.abviktoria28-30.dk/regler/8/gardradets-regler

Solskinshilsner,

Hanne, Helen, Morten, Joel, Lars, Gerd & Ton


