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ÅRSMØDE  

Årsmødet 2010 er belvet fastsat til tirsdag den 18 

maj 2010 kl. 19.00, formentlig i Adventskirkens 

lokaler. Så reserver allerede nu dagen.    

 

SOLFANGERANLÆG. 

Det nye solfanger anlæg er blevet færdig installe-

ret og fungerer som det skal. Det er blevet om-

kring 38000 kr. dyrere, men er så til gengæld en 

bedre model end den oprindelige. Denne model 

giver ca. XXX % mere varme og bliver dermed 

færdigbetalt hurtigere end den oprindelige. 

 

I forbindelse med solfanger anlægget bliver der 

ingen ændring på hverken huslejen eller varmebi-

draget, hvilket betyder at for de beboere der kan 

få boligtilskud og varmebidrag fra kommunen, er 

der ingen ændring.      

 

HUSORDEN OG ISÆR HØJ MUSIK OG LARM. 

Vi vil gerne fra bestyrelsens side huske alle på, at 

der findes en husorden, som skal overholdes. Især 

mht. til høj musik og anden støj til langt ud på 

natten. Vi har fået en hel del klager, som vi na-

turligvis har forelagt de involverede, men vi vil 

godt opfordre alle til at tage hensyn til naboerne. 

Meget bøvl kan undgås ved at snakke stille og ro-

ligt sammen.  

 

HUNDE. 

Det er jo som bekendt ikke tilladt at holde hund i 

boligforeningen, men det er tilladt at ha’ en hund 

på besøg og det er også tilladt at passe en hund i 

perioder. I de tilfælde at en hund overnatter en-

ten af den ene eller den anden grund skal der 

indhentes tilladelse fra bestyrelsen. Hvilket som 

hovedregel altid gives.  

 

 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

 

 


