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GENERAL FORSAMLING I ORGANISATIONEN.  

Generalforsamlingen bliver i år holdt i Advents-

kirken den 18/5, kl. 19.00. Se venligst separat 

indkladelse. 

 

I lighed med sidste år, vil vi gerne prøve at be-

skrive hvad det egentlig er, for der er jo sket nog-

le væsentlige ændringer da vi i 2013 vedtog de 

nye vedtægter. 

 

De ændringer betyder at vores normale Årsmøde 

som lå i Maj er blevet flyttet til September og nu 

hedder ”Afdelingsmøde”. Det møde vi tidligere 

kaldte ”Delegeret Forsamlingen” og som lå i Juni, 

er blevet ændret til ”Generalforsamlingen” som 

holdes i Maj. 

 

Det er altså IKKE et afdelingsmøde der er indkaldt 

til nu, men en generalforsamling for Organisatio-

nen.  

 

På afdelingsmødet, kan man komme med forslag 

til ændringer i afdelingen, såsom hundehold, byg-

ning af skur til ladcykler, opgradering af lejeplad-

sen med mere. Men det er først på mødet i sep-

tember. 

 

På Generalforsamlingen, kan der stilles mere 

overordnede forslag, såsom valg af administrator, 

om vi skal bygge en ny afdeling, om vi skal ned-

lægge en afdeling, købe en grund, valg af revisor, 

ændring af vedtægterne med mere. 

 

 

 

Det eneste der har med afdelingen at gøre er 

fremlæggelse og godkendelse af afdelingsregn-

skabet for 2014 med tilhørende revisions påteg-

ning.  

 

 

MEDHJÆLPER TIL VICEVÆRTEN.  

Vi har fra Jobcentret i Rødovre fået tilbudt en vi-

ceværtmedhjælper i virksomhedspraktik i en pe-

riode på 3 måneder uden at det koster os noget. 

Så vi har sagt ja til at hjælpe Jørgen med at 

komme i gang på arbejdsmarkedet igen og vi for-

venter at Jørgen sammen med Jens kan komme 

godt i bund med de grønne arealer. 

 

 

HUNDEHOLD OG PASNING AF HUND.  

Vi vil gerne præcisere nogle af reglerne for hun-

dehold. Det er kun tilladt at holde hunde der er 

under 50 cm høje, de må ikke være på vores liste 

over ulovlige hunde og tilladelse til at holde hun-

de skal være indhentet og godkendt inden hunden 

anskaffes. 

Reglerne kan ses på hjemmesiden sbf1.dk, under 

punktet ”Nyheder og Informationer” og derefter 

”Regler for hundehold”.  

 

Hvis man passer en hund i en kort periode, skal 

der indhentes tilladelse hos bestyrelsen HVER 

eneste gang og tilladelsen vil typisk max blive gi-

vet for 1 uge.  

 

 



 

AFREGNING FOR EL I KÆLDRE.  

El forbruget i de lejere kælderrum er blevet gjort 

op og betaling kan gøres på kontoret. Der vil blive 

sendt en opgørelse ud til lejerene af kældrene 

separat. 

 

 

AFFALDSHÅNDTERING.  

Desværre er der stadig store problemer med af-

faldshåndtering. Der kommer plastik i pap behol-

dere, køkkenaffald i haveaffaldscontaineren og 

metal i den container til hård plast. Hvis vi ikke 

alle sammen bliver bedre, kan det resultere i at 

vi kommer til at betale en hel del mere til Køben-

havns Kommune for håndtering af affald, med en 

huslejestigning til følge. 

Så fremover vær venlig at bruge de rigtige con-

tainere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


