Nyhedsbrev
Afdelingsbestyrelsen:
Funktionærkontor:

AAB - Afdeling 41& 91

oktober 2007

Ragnhildgade 66, tlf. 39 29 41 04 - mandage 19-20
Ragnhildgade 32, tlf. 39 29 76 59 - hverdage 9-9.30

Orientering fra ekstraordinært medlemsmøde.
Til mødet var fremmødt i alt 20 stemmeberettigede, heraf 16 fra afd. 41 og 4 fra afd. 91.
Budget for afd. 41 blev vedtaget. Orienteringen omkring budget for afd. 91 blev taget til
efterretning.
Råderet for afd. 41 blev vedtaget som udsendt bilag.
På mødet blev der stillet spørgsmål omkring mulighederne for hvilke arbejder, der kan gives
godtgørelse for. Bl.a. om mulighed for udskiftning af enkeltdele som køkken- og eller
badeværelsesarmaturer, skabe, bordplader.
Af råderetten fremgår det tydeligt, at godtgørelsesberettigede udgifter alene kan gives til
forbedringer, der omfatter badeværelse ved en samlet løsning eller køkken ved udskiftning som
samlet løsning. Det fremgår af bilag skema med forbedringer.

Lystændingsfest.
Som sidste år afholdes der lystændingsfest. Denne afholdes den 2. december 2007 kl. 16,00.
Vi mødes på legepladsen ud for nr. 72.
Bestyrelsen byder på gløgg og æbleskiver når vi har tændt lysene.
Der vil senere blive informeret yderligere om arrangementet.

Afd. 91

Barnevogne, klapvogne og cykler m.m.

Barnevogne, klapvogne m.m. må som tidligere meddelt alene ske direkte under trappen på arealet,
hvor der ikke er færdsel til trapper eller elevator.
Genstandene må under igen omstændigheder fastlåses til trappegitret, radiator eller anden
bygningsdel.
Såfremt der konstateres fastlåste genstande, vil disse blive klippet fri.

Afd. 41

Uro og hærværk på området.

Der har i den senere tid været et stigende antal episoder med unge udefra. Det har givet en del
utryghed for vores beboere. Bl.a. har der været episoder ved vaskeriet. Bestyrelsen anmoder Jer
om at være opmærksomme og eventuelt tilkalde politiet (38101448).
Bestyrelsen håber at en øget indsats fra os beboere kan bevirke at problemet kan løses.

Afd. 41 Cykelindsamling
Nu er det igen tid til cykelindsamling. Der er igen en hel del defekte og ubrugelige cykler på
området.
Afdelingen har derfor besluttet at fjerne gamle cykler, der ikke har en ejermand. Alle cykler uden
navnemærkat vil blive fjernet i uge 46 og 47.
Sæt en navnemærkat på din cykel.
Navnemærkater fås på funktionærkontoret eller bestyrelseskontoret.
God vinter

fra Bestyrelsen

