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Kære Andelshavere      9.3.2022 

 

Claus og Hans Jørgen har nu været rundt og besigtige alle carporte og udhuse. Det har været et stort (-og koldt) 

arbejde, som vi alle sætter stor pris på – tak.  

Til bestyrelsens store glæde viste det sig, at vore carportes tage og træværk ikke var i så dårlig stand, som vi 

havde frygtet.  

Derfor har bestyrelsen besluttet, at reparationerne udbedres i henhold til den liste, som Claus og Hans Jørgen 

har udarbejdet af frivillige andelshavere.  

Arbejdet koordineres pt af Hans Jørgen, da Claus på nuværende tidspunkt desværre må trække sig fra arbejdet.  

I dag – onsdag den 9. marts - er HJ sammen med Andras fra nr. 17 i gang med at udbedre carporten i nr. 17, 

som var den, der havde brug for akut reparation.  

Andras har givet tilsagn om også at hjælpe til ved de øvrige reparationer. Hvis der er andre, som har mulighed 

for at give en hånd med på de forskellige små-opgaver, så hører Hans Jørgen 3125 7750 meget gerne fra jer.  

De øvrige konstaterede mangler mv repareres, når temperaturen bliver lidt højere.       Ligesom det er 

besluttet, at alle tagrender bliver gennemgået og limet i de samlinger, som er utætte.  

Når reparationerne udføres af frivillige, kan vi holde udgifterne til materialer på max kr. 10.000, hvilket vil være 

en stor hjælp til foreningens økonomi.   

 

Der er selvfølgelig flere af os, som ikke er i stand til at bidrage med praktisk arbejde og det er naturligvis helt 

ok. De som har mulighed for at hjælpe, vil bidrage til fællesskabet, så vi forhåbentlig kan undgå forhøjelser af 

beboerafgiften pga. vedligeholdelsesarbejder.  

 

Der er indkøbet ny græsslåmaskine og bestilt ukrudtsbekæmpelse, gødning, trimning mv af vores fælles-

græsplæne, så vi forhåbentlig fremover kan nyde og bruge plænen.  

Den nye græsslåmaskine er naturligvis selvkørende og har superskarpe knive, så arbejdet skulle blive nemmere 

– så har du lyst til at være med i gruppen af ’græsklippere’, så henvend dig til en fra bestyrelsen.  

Med håbet om, at foråret snart er på vej  

De venligste hilsener  

P.b.v.  

Jytte Rudolph 

Formand  


