
08 juni 2007

Andel til ejer

Bestyrelsen har d. 5. juni 2007 afholdt et informationsmøde med Finn Schlott fra Danbolig, så nu er turen 

kommet til medlemmerne, så vil Du/I med til mødet så reserver datoen d. 26. juni 2007 tidspunkt er indtil videre

sat til kl. 19:00. Materiale og invitation fra Finn Schlott udsendes senere.

Maling

Det er formodentlig gået op for nogle at vi har et malerfirma gående i foreningen, de skal male fælleshuset 

samt alle syd- og vestvendte vinduer, undtaget er hele sydsiden af Syrenhegnet da de fik malet sidste år. Be-

styrelsen skal beklage at vi ikke har fået udsendt varsel i ordentlig tid.

Græsslåning

Foreningen har to mand der tager sig af græsslåning dels med den store maskine men også med motoriseret 

håndklipper, Bent som er den ene part af denne duo kan, af helbredsmæssige årsager, ikke længere påtage 

sig denne opgave. Så er der en i foreningen der kan og vil påtage sig denne opgave så drop en seddel i for-

eningens postkasse med navn og adresse.

Underskriftsblad

Der mangler stadig mange der ikke har afleveret det underskriftsblad vi rykkede for i ”Nyt fra bestyrelsen” af 

20. maj 2007, se nu at få dette blad underskrevet og afleveret i postkassen ved fælleshuset.

Overdragelse af administration

D. 6. juni 2007 har dele af bestyrelsen, sammen med Bjarne Larsen, været på besøg hos DIFKO for at over-

drage foreningens administration til dem, så fra nu af er det DIFKO der administrere foreningen, så snart be-

styrelsen har fået alle detaljer omkring vores kontaktperson hos DIFKO vil vi sørge for at melde ud omkring 

dette, ligeledes med telefonnummer og træffetider.

Tagprojekt

Der er i øjeblikket ikke den største optimisme angående andet tag end Eternit, ifølge Henrik Kofoed-Larsen er 

Høje Taastrup kommune ikke vildt begejstret for andet end Eternit. Det er bestyrelsens ønske at vi fortsat vil 

prøve med alle midler at få en anden tagtype, vi har ikke den helt store forståelse for at kommunen ikke kan se 

at det er en dårlig løsning at fastholde Eternit taget, men der arbejdes stadig videre på andre løsninger.

Ukrudt

Der er stadig en del medlemmer der endnu ikke har fjernet græs og ukrudt ved deres jordhegn, se nu at få det 

gjort, det tager ikke så lang tid og vejret er i øjeblikket fint.

Hækkehøjde

Der er en del hække der ifølge hegnsloven overstiger den tilladte højde, ifølge hegnsloven er den maksimale 

højde 180cm. Det er en god ide når I alligevel skal klippe hækken at kigge på om den nu ikke er lige lovlig høj 

og så få den klippet ned til en passende højde, det har jo også den fordel at man så også kan nå at klippe i 

toppen uden at skulle have stigen frem.

Sommerferie

Dele af bestyrelsen afvikler sommerferie så der afholdes ingen bestyrelsesmøder i juli måned.

Foreningens medlemmer og administrator ønskes en god sommer.

Med venlig hilsen

bestyrelsen


