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Beboerorientering juni 2009
Gårdfest
UDSÆTTELSE: Den ellers tidligere annoncerede fest i anledning af foreningens 85 års
jubilæum er vi blevet nødt til at udsætte. Det bliver i stedet lørdag d. 22. august.
Det kommer til at være aktiviteter for alle aldersgrupper hele dagen konkurrencer, tombola,
og ikke mindst loppemarked (kl. 10-14), som I kan udnytte til at få ryddet op i lofts- og
kælderrum. Fra ca. kl. 18 vil der være fælles middag for de tilmeldte. Der kommer
brugerbetaling på mad og drikke og konkurrencer (kostpriser). Derudover har vi brug for
jeres hjælp til det praktiske, som opstilling, bod betjening og lignende. Mere information, og
tilmeldinger til loppeboder, mad og hjælp kommer omkring 1. august. Glæd jer!

Sparepærer i opgangene
Vi er i øjeblikket i gang med at udskifte de elektriske pærer i alle opgange til sparepærer.
Vær opmærksom på, at der kan forekomme en mindre forsinkellle når lyset tænder, når du
trykker på kontakten. Ellers er der ingen ændringer i forhold til almindelige pærer.

Skrald
Stort set hver uge finder gårdmanden køkkenaffald i storskraldscontainerne. Bl.a. derfor
har vi virkeligt mange problemer med at få R98 til at hente containerne i tide og bare lidt
regelmæssigt. Vi overvejer i bestyrelsen om vi helt skal droppe storskraldscontaineren, da
det medfører så mange problemer at nogle andelshavere ikke gider bruge 10 sekunder på
at sortere deres affald.
Vi laver en oversigt over affaldssorteringen, som vil blive delt ud i løbet af nogle uger, så
ingen længere har en undskyldning. Er du i tvivl - så spørg gårdmanden, i kontortiden eller
se på http://kk.dklBorger/Miljoe/Affald.aspx.

Miljødag
Lørdag d. 16. maj var der arrangeret miljødag i gården. Trods regn det meste af dagen var
fremmødet meget stort, meget blev nået, og festen var ekstra hyggelig i teltet. Stor tak til
alle deltagende. Vi gentager succesen en gang efter sommerferien.
Har du nogen forslag til forbedringer af miljøet i gården - både for indretning og det sociale
fællesskab - vil vi meget gerne høre fra dig. Send en seddel til kontoret mærket
"Miljøudvalg" .

Nøgler og låse
Efter et alvorligt nedbrud i computersystemet der holder styr på nøglekoderne, skulle der
nu komme gang i udlevering af ekstranøgler og installation af nye låse til dem der har
bestilt det. Vi minder om at vi nu har et lukket system, så hvis du skal have flere nøgler
skal de bestilles gennem bestyrelsen.

Sommerferie
Sidste kontortid er tirsdag d. 23. juni. Bestyrelsen holder sommerferie i uge 27, 28, 29, 30
og 3 1. Kontoret har således først åbent for henvendelser d. 4. august. Er der noget akut
kan formand Jørgen træffes på 20844852. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer!
Mvh. Bestyrelsen

