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Sommerfest 
Efter opfordring har vi sat skub i projektet om at afholde en sommerfest. 
Sommerfesten vil blive afholdt lørdag d. 20 august 2011. 
Vi skal i denne anledning have oprettede et festudvalg, der kan tage sig af dette. 
Så hvis man har lyst til at være med i planlægning af denne fest bedes i kontakte 
Rasmus Jensen og Brian Andersen, da de koordinere festen på vegne af bestyrelsen. 
 
Fjernelse af ukrudt 
Bestyrelsen gør opmærksom på at man selv skal fjerne ukrudt og vedligeholde fortovet om-
kring ens bopæl. 
 
Indgangsparti og skur 
Indgangsparti og skur skal løbende vedligeholdes. Hertil stiller foreningen maling til rådig-
hed som står tilgængeligt i foreningens skur. 
 
Hække klipning 
Husk at ifølge husorden skal ens hæk være klippet inden udgangen af juli. 
 
P-pladser 
Husorden er nu blevet opdateret således at det vedtaget forslag fra General forsamlingen er 
tilføjet. 
 
Bestyrelsen 
Der er nu hængt en opdateret kontaktliste til bestyrelsen op i vores glasskab samt vores 
hjemmeside opdateret. 
 
Jubilæums/fødselsdagsliste 
Det er sådan at vi her i foreningen sender en hilsen til dem der fylder rundt eller ved speciel-
le lejligheder. Vi prøver at følge med i alles gøren, men det er umuligt at få alle med. Derfor 
opfordre vi til at folk sender en e-mail til bestyrelsen med fødselsdagsdato samt datoer på 
andre specielle mærkedage. 
 
Flaghejsning 
Vi mangler stadig en frisk person, der ønsker at yde en ekstra indsats, til at stå for hejsning 
af flaget. I mellemtiden vil man derfor selv skulle stå for hejsning samt nedtagelse af flaget 
såfremt man skulle ønske at flage. 
 
Revner i soklen 
Det har været en hård vinter og pudset på soklerne er flere steder ved at falde af. Da vi ikke 
har mulighed for at kontroller alle steder ønsker vi at i melder tilbage til os hvis man skulle 
have problemer med dette. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
bestyrelsen 


