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Beboerorientering september 2006
Bestyrelsen beklager
Bestyrelsen beklager, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling først blev omdelt i
juli. Det skyldtes krydsende ferier hos bestyrelsens medlemmer og advokaten.
OBS åbne vinduer
Vi gør opmærksomme på, at man kan få problemer med sit forsikringsselskab, hvis man ved
indbrud ikke har holdt sine vinduer lukkede, også selvom tyven er kommet ind i lejligheden på
anden måde.
Vinduer på tørrelofter skal være lukkede
For at undgå duer (og deres reder), stormskader, vandskader, skadedyr (fx flagermus) burde
alle loftsvinduer skruet fast, så de ikke kan åbnes. En del steder har andelshavere skruet
vinduerne løs, og de står nu åbne. Af ovenstående grunde og i henhold til foreningens
husorden skrues alle vinduer nu igen fast, og vi henstiller til, at alle andelshavere respekterer
dette. Se eventuelt foreningens husorden på www.vg.dk Æ generel info Æ Husorden.pdf
Snesikring af lofter
Snesikring af lofter påbegyndes den 12/9.
Bredbånd, telefon og Tv
Dansk Bredbånd (DB), som foreningen har truffet aftale med, er begyndt installationen af
netværket. DB angiver i informationsmaterialet (som blev omdelt til alle i sidste uge), at de
forventer at være færdige sidst i oktober. I følge kontrakten skal installationen være færdig
senest den 10/11 2006.
Motorcykelparkering
I sidste beboerorientering fik vi desværre skrevet, at motorcykler ikke må parkeres i gården.
Det er ikke rigtig. Der står derimod følgende i foreningens husorden:
” Motorkøretøjer er ikke tilladt i gården, dog må motorcykler parkeres ved indkørslerne, når

disse er sat vel ud til siden med plade under støttefoden. Det er strengt forbudt at starte
motoren og køre i gården”.
Konstituering af bestyrelsen
Efter konstitueringen af bestyrelsen i forlængelse af den ordinære generalforsamling er
bestyrelsen sammensat som følger:
Jørgen Dahl - formand
Denis Jensen – næstformand
Ulla Brisson – kasserer
Vibeke Andersen – sekretær
Ann-Therese Arstorp – bestyrelsesmedlem
Jacob Scheermacher-Hjorth – bestyrelsesmedlem
Tom Petersen - bestyrelsesmedlem
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Forsatsvinduer
De andelshavere der har forsatsvinduer gøres hermed opmærksomme på, at forsatsvinduerne
skal være monterede inden den 1/10. Der vil derefter blive lavet en registrering og notering af
alle vinduer, og man kan forvente en efterregning, hvis man hverken har termovinduer eller
monterede forsatsvinduer.
Åbne vinduer
Vi skal gøre opmærksom på, at ingen vinduer bør være åbne ved andet end udluftning, da
ude-temperaturen nu falder. Åbne vinduer betyder derfor en ekstraregning til alle
andelshavere, fordi vi i foreningen afregner varme kollektivt.
Med venlig hilsen
A/B Vanløsegaard
Bestyrelsen
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