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                               KVARTALSRAPPORT JUNI, JULI, AUGUST 2017.09.06 

 

Der har været afholdt bestyrelsesmøder 19 juni og 21 august  

Regnskabsmæssigt kan vi konstatere at vi er fortsat godt kørende rent 

likviditetsmæssigt.  Resultatmæssigt her halvvejs gennem året holder vi budgettet. 

Nye sandkasser med låg er blevet opstille. Vi henstiller til brugerne at lågene lægges 

på efter endt brug.  

Vi har efterhånden fået stillet ret mange ikke anvendte barnevogne og klapvogne i 

cykel og barnevognsrummene. Vi henstiller til ejerne, at de finder andre 

opbevaringsmuligheder for vogne der ikke er i brug eller forventes i brug.  

Forskønnelsesudvalget har via bestyrelsen fremsendt ansøgning til kommunen om 

inddækning af affaldscontainerne O.V. Kjettinges alle 8-10A. 

Der er i alle opgange opsat meddelelse om at vor administrator er udtrådt af 

GRUBBE advokater og har startet eget advokatfirma SKOVGAARD ALSIG advokater 

med adresse Overgaden Neden Vandet 9A, 3th,  1414 København K  telefon 

33131130. Deres hjemmeside er www.skovgaardalsig.dk, og her findes også de 

direkte e-mail adresser til medarbejderne. 

Arbejdet med relining af faldstammerne ved PROLINE fortsætter tilfredsstillende og 

uden de større problemer. 

Bestyrelsen har nu fået indhentet 2 tilbud om opsætning af røgalarmer og har 

besluttet at iværksætte dette arbejde snarest her i efteråret. 

 

 

http://www.skovgaardalsig.dk/
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En andelshaver har til en del andre andelshavere lagt en seddel i deres postkasser 

med en opfordring til inden næste generalforsamling at arbejde på at finde en 

anden bestyrelse og først og fremmest en ny formand. 

 Begrundelsen for dette skal være, at vedkommende andelshaver påstår, at 

formanden ikke læser sin post men blot smider den ud. Blot til almindelig 

orientering er dette ikke korrekt. Formanden eller andre i bestyrelsen smider ikke 

bevidst post ud. Det der i den omtalte situation kan være sket er, at en seddel er 

blevet overset og smidt ud i forbindelse med afskaffelse af reklamer. 

 Som det er oplyst til den omtalte andelshaver ville dette aldrig være sket hvis 

hendes henvendelse om badevandet i hendes lejlighed var blevet rettet til 

viceværten, som sådanne henvendelser skal rettes til – enten på mail eller i 

foreningens postkasse.  

 

Bestyrelsen håber at alle har haft en god sommer uanset vejrgudernes ugunst.   

                                               Med venlig hilsen 

                                                     Bestyrelsen 

                              

 


