
 
 
 
 
 
 
 

10. oktober 2008 

 
Vi byder velkommen til 
Michelle Nielsen og Kasper Skovbjerg Andersen der d. 01. oktober 2008 er flyttet ind på adressen Syrenheg-
net 78, vi håber at de vil falde til i foreningen. 
 
Tagprojektet 
Dele af bestyrelsen har d. 30. september 2008 holdt et lille møde med Henrik Kofoed (HK) fra Datea, han hav-
de forinden udsendt udbudsmateriale til vores tagrenovering. HK vil i løbet af uge 40 udsende udbudsmateriale 
til diverse entreprenører, der måtte være interesseret. Det skal tilføjes, at foreningen har nogle firmaer, som vi 
kunne tænke os fik mulighed for at byde på projektet. Disse navne fik HK med sig hjem. 
HK forventer at få svar i uge 43 – 44. 
Det er endnu for tidligt at sige, hvornår vi kan forvente at komme i gang med tagene. 
 
Cykler på fortov og gangstier 
Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at cykling ikke er tilladt på fortov og gangstier i området, undtaget herfra 
er dog mindre børn, de voksne skal bruge vejene og ellers trække cyklen på fortov og gangstier. I samme 
moment skal vi da heller ikke undlade at gøre opmærksom på at parkering på foreningens fortovsarealer heller 
ikke er tilladt, fliserne kan ganske enkelt ikke klare de tunge biler, og fortovene er nu engang anlagt til gående 
trafik samt mindre børn på deres børnecykler. 
 
Leje af fælleshuset 
Når man skal leje fælleshuset til diverse arrangementer skal gæsterne parkere deres biler på de offentlige P-
pladser på Syrenhegnet og ikke på foreningens P-pladser. 
 
Nøgle til voldhuset 
Vi prøver igen at lægge en nøgle til voldhuset i flagkassen ved fælleshuset, denne nøgle kan frit anvendes af 
foreningens medlemmer, husk blot at lægge nøglen tilbage når du, enten har hentet hvad du skal bruge eller 
afleveret hvad du har lånt. Viser det sig at nøglen igen forsvinder, ophører dette arrangement, det koster ca. 
500,00 kr. at udskifte lås samt håndtag og vi kunne nok finde på noget bedre at bruge pengene på. 
 
Efterårets arbejdsweekend 
Forløb godt, vi nåede hvad der var planlagt og sikkert også mere end vi havde planlagt, men desværre bliver vi 
aldrig færdige med dette vedligeholdelsesarbejde, så vi laver en ny sammenkomst når det bliver forår. 
 
Sneberedskab 
Der er kommet sand i voldhuset til den kommende vinter, så man er velkommen til at hente til husbehov. Der 
afholdes møde d. 09. oktober 2008 med de andre foreninger, hvor vi bl.a. skal planlægge vinterberedskabet. 
 
Indbrud eller forsøg på samme 
Under vores møde med naboforeningerne d. 09. oktober 2008 er det kommet frem, at der er set en mandsper-
son med en hvid cykel i området, han har en speciel forkærlighed for boliger hvor der ikke er nogen hjemme, 
hvorfor det specielt er de boliger han interessere sig for kan vi jo kun gætte på, men hold øje med jeres egen 
samt naboernes bolig, giv eventuelt besked til naboen hvis Du/I ikke er hjemme. Skulle man støde på ham så 
prøv om I kan få ham til at forlade området, han kan undskylde sig med at han ikke kan finde en bestemt 
adresse, men lad være med at give ham nogen oplysninger. Der kan være tale om flere personer, for det er 
ikke meget man kan have med sig på en cykel, så lad være med at spille helt, se eventuelt efter i hvilken ret-
ning han går og informer så politiet. 
 
 

Med venlig hilsen 
bestyrelsen 


