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Beboerorientering maj 2010
Bestyrelsen

Til generalforsamlingen blev Jacob Scheermacher-Hjorth valgt til ny bestyrelsesformand, da Jørgen
Dahl havde besluttet sig for at sige tak for 10 år som bestyrelsesformand i Vanløsegaard.
Bestyrelsesposterne er efterfølgende fordelt som følgende:
Næstformand: Denis H. Jensen
Kasserer: Ulla Schultz
Sekretær: Vibeke Andersen
Bestyrelsesmedlemmer: Daniel Brandorff, Jørgen Dahl og Gritt Jakobsen
Suppleanter: Tom Petersen og René Johansen
Bestyrelsen har træffetid hver anden tirsdag i lige uger mellem kl. 18-19 på ejendomskontoret. På
hjemmesiden www.vg.dk kan du se træffetider, vedtægter osv.
Affald

Husk at putte affald i de hertil indrettede beholdere – pap, papir, glas osv. Vi får ikke tømt
beholderne, når der ligger pap mm. foran.
Storskrald

Vi har to store hvide containere til storskrald, én i hver ende af gården. I den sidste tid har der stået
meget storskrald dels ved siden af containerne, dels ved redskabsskuret. Bestyrelsen vil gerne
henstille til, at affaldet placeres i containerne – hoveddørsnøglen passer i hængelåsene på
containerne.
Gårdservice

Siden årsskiftet er vores gård blevet tilset og vedligeholdt af B&W Polering og Service. Har i
kommentarer til hvordan det er forløbet for jer vil vi gerne høre om det. Smid en seddel ind på
kontoret eller kom forbi og del din mening.
Du kan kontakte B&W Polering og Service på tlf. 44 44 39 00 mandag – torsdag mellem kl. 8 og
14.30 ved defekte låse, manglende lys og lignende.
Miljøudvalg

Der blev udtrykt interesse for Miljøudvalget på Generalforsamlingen. Miljøudvalget mødes den
første tirsdag i hver måned i miljøkælderen (under Kaløvej nr. 29). Vi vil gerne se nye ansigter til at
planlægge vores miljøarbejde og komme med nye ideer.
Vi har planlagt en arbejdsdag lørdag d. 19. juni, så afsæt den allerede nu i kalenderen.
Gennemgang af postkasser

I næste uge bliver der lavet gennemgang af defekte og beskadigede postkasser. Reparatøren
adviserer selv hvornår han skal have adgang.
Mvh. Bestyrelsen

