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d. 28 aug 2014 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Ekstra arbejdsdag lørdag d. 20. september: 

Vi har valgt at afholde en ekstra arbejdsdag d. 20. september. Kl. 10 – 15. Vi håber 

mange gerne vil deltage, da vi skal have klippet vores hække samt monteret nye trin 

på trapperne på syrenhegnet. Det er stadig de samme regler der gør sig gældende ved 

at man skal have deltaget i mindst 2 af arbejdsdagene i løbet af året. Så dette er en 

sidste mulighed for de som måske kun har deltaget i en indtil videre. I modsætning til 

de andre arbejdsdage vil der ikke være spisning om aftenen, dog stadig frokost og 

drikkevarer i løbet af arbejdsdagen. 

 

Gaver mv.: 

Bestyrelsen står for at der ved festlige anledninger som fx runde fødselsdage eller 

sølvbryllup gives en gave fra hele foreningen. Bestyrelsen kan ikke gætte sig frem til 

disse, så det er vigtigt at oplyse herom, eks. sende en e-mail til bestyrelsen hvor i 

skriver beboernes navne og fødselsdagsdatoer eller oplyser evt. mærkedage. 

 

Alarm: 

Vi har tidligere talt om at finde ud af et alarmsystem til dem i foreningen der ønskede 

det. Dette projekt er desværre ikke blevet til noget. Dog kan de enkelte der stadig øn-

sker det kontakte Benny Strands på e-mail alarm@sikringsnettet.dk 

 

Vedligeholdelse af arealerne omkring egen bolig: 

Som det står skrevet i vores husorden skal man sørge for at arealerne omkring egen 

bolig bliver vedligeholdt. For at få strammet op på dette har bestyrelsen valgt at Palle 

og Keld kommer til at styre dette på vegne af bestyrelsen. De vil holde øje med om 

deadlines overholdes og stå for kontakt til dem der ikke overholder disse. Vi har rettet 

vores husorden til, og har derfor valgt at uddele den sammen med Nyt fra bestyrelsen. 

 

 

 

Hilsen 

Bestyrelsen  

 
                  

 

http://www.birkebakken-ii.dk/
https://www.facebook.com/groups/birkebakken2
mailto:alarm@sikringsnettet.dk

