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Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf@post12.tele.dk . 
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36       Kontorets f axnr.: 38 74 62 14 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Ulla Scott. Bes tyrelsesmedlemmer: Richard Weihe, 
Irene Christensen og Jette L. Nielsen. Suppleanter:  Elly Christensen og Gerner Mathiesen. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell 
 

Nr. 5 – maj 2002 
 
Referat fra medlemsmødet. 
Vi var lidt hurtige med at udsende referatet fra årsmødet, så den uddelte udgave er ikke un-
derskrevet. Vi har et underskrevet eksemplar liggende på kontoret og der er naturligvis 
sendt en kopi af det underskrevne referat til AAB i Havnegade.  
 
Andelssagen:  
I forlængelse af vores medlemsmøde, hvor vi fik bemyndigelse til at fortsætte med at få vo-
res boliger omdannet til andelsboliger, har advokaten den 2. maj 2002 sendt en rykker til  
Erhvervs- og boligstyrelsen.  
 
Ophold i gården:  
Nu er sommeren kommet og vores gård bliver benyttet flittigt. I den forbindelse har vi føl-
gende henstillinger om at tage hensyn til hinanden, således at det er rart for alle at somme-
ren er kommet. Det ville være dejligt hvis, 
- alle ryddede op efter sig selv og deres børn, 
- at snak, råben og musik blev dæmpet efter kl. 20.00 (kl. 21.00 i weekenden), 
- at der ikke blev spillet bold efter kl. 20.00 (kl. 21.00 i weekenden) på  

græsplænen, 
- at toiletterne bliver holdt så rene som muligt, 
- at man respekterer at andre af beboerne også har lyst til at opholde sig i går-

den, men måske ikke lige under pergolaen. Så lad venligst de havemøbler, der 
står andre steder i gården blive stående. 

 
Vaskerier:  
Vi har desværre konstateret at vi har måttet betale dyre reparationer på vores vaskemaski-
ner og at nogle af de reparationer, skyldes at der har siddet BH-bøjler fast i maskinerne, 
fordi der ikke har været brugt vaskeposer til BH'erne. Vi vil godt endnu engang opfordre til 
at ALLE, der vasker BH'er med bøjler bruger vaskeposer. Alternativet er desværre at vi kan 
blive tvunget til at sætte prisen for vask op med 2 kr. 
Som et forsøg vil vi nu lægge 5 vaskeposer i hver vaskeri, som kan bruges. 
Vi opfordrer jo så selvfølgelig til at vaskeposerne BLIVER på vaskeriet efter endt vask. 
Vaskeposer kan købes billigt (ca. mellem 5-20 kr) i de fleste supermarkeder, hvis man ger-
ne vil have sin egen pose. 
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Oprydning:  
På medlemsmødet blev det besluttet at vi skulle rydde op i cykelkældrene og få fjernet alle 
de cykler, der ikke har nogen ejermand. Det har vi besluttet at gøre efter sommerferien, så 
alle har en chance for at sætte en seddel på sin cykel. Men allerede nu kan man jo godt 
sætte en seddel på cyklen. Der kommer yderligere informationer, når det bliver alvor. 
Vores trappeopgange og kældergange er IKKE oplagrings pladser, så derfor vil vi også efter 
sommerferien gå vores kældre og trapper igennem.  
 
Kabling:  
Nu er kablingen ved at synge på sidste vers. De fleste har fået sat stik ind i lejligheder til In-
ternet og telefoni. Hvis der er grund til at klage over håndværkernes arbejde, hører vi gerne 
fra Jer skriftligt nu, men der vil komme en blanket rundt senere, når arbejdet er helt færdigt, 
hvorpå man også kan skrive sine eventuelle klager. 
 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN  

 
 
 
 
 


