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Juni 2009

ÅRSMØDE

KØRSEL OG PARKERING PÅ SPØTTRUPVEJ

Årsmødet 2009 er vel overstået og referat fra
årsmødet bliver omdelt senere. Det var meget

Vi vil meget kraftig anmode alle beboere, der
færdes på Spøttrupvej i bil, motorcykel eller

glædeligt at vi fik valgt 3 bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter. På bestyrelsens første bestyrel-

knallert/scooter om at køre efter forholdene og
sætte farten ned, således at børnene i foreningen

sesmøde efter årsmødet lykkedes det også at få
valgt en ny formand.

kan færdes trygt. Samtidigt anmoder vi også om
at parkering især i svinget ved Spøttrupvej 4 og 6

NY FORMAND.

gøres på en sådan måde at dem der kommer kørende kan orientere sig. Der er faktisk Parkering

Den nye formand er Anders Frølund, som efterfølger Birger Eckstrøm, som herefter er almindeligt

Forbudt på hjørnet.
Parkering i anden række ved carportene er også

bestyrelsesmedlem.

ved at tage overhånd. Det kan være svært at orientere sig og bakke ud, når der er parkeret biler

RYGEFORBUD PÅ FÆLLESOMRÅDER.

udenfor carportene. Det er ikke tilladt at holde i
anden række. Det er kun carporten der er blevet

Vi vil gerne fra bestyrelsens side huske alle på, at
der er rygeforbud i opgange, fælles kælder områder og i vaskekældrende. Vi er ved at finde nogle

lejet og ikke arealet bagved.

”Rygning forbudt” skilte som bliver sat op i alle
opgange. Men rygeforbuddet er trådt i kraft.

GLEMTE SOLBRILLER.
Til årsmødet fandt vi under oprydningen et par
dame solbriller, som kan hentes på kontoret.

RENOIVERING AF GÅRDEN VED SPØTTRUPVEJ.
Som de fleste af beboerne der har haft sin gang i
gården bag Spøttrupvej sikkert har bemærket er
gården blevet beplantet med en masse bøg og pil.
Der er etableret en lille ny spændende legeplads,
som vi håber rigtig mange børn får glæde af.
Næste skridt bliver en oprydning og fliselægning
af pergolaen. Carsten kommer senere tilbage med
en dato og vi håber mange vil komme ned i gården, hjælpe lidt til og efterfølgende hygge sig
lidt. Husk gården er for alle, hvilket også er baggrunden for at vi har forsøgt at opdele gården i
små ”rum”.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

