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Ekstraordinær generalforsamling 
På generalforsamlingen den 21. juni stemte 2/3 for vedtagelse af de foreslåede nye 
vedtægter. De 2/3 repræsenterede dog ikke et tilstrækkeligt antal ejere.  
 
Derfor har vores administrator indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling på sit kontor 
torsdag den 15. juli kl 11.30, hvor 2/3 af de fremmødte på en denne generalforsamling skal 
stemme for forslaget for at dette er vedtaget, jf. de nugældende vedtægter § 5. 
 

Det er ikke nødvendigt at man møder op fysisk. Det er tilstrækkeligt at maile en fuldmagt 
enten til ham eller til bestyrelsen. Så husk endelig at sende en fuldmagt, hvis du ikke kan 
møde op. 

 

Altanudvalg 

På samme generalforsamling var der stemning for, at bestyrelsen nedsætter og 
sammensætter et udvalg, der skal undersøge om der er interesse for eventuel etablering af 
altaner mod gården samt, hvordan et sådant projekt bør forløbe. Udvalget får en 
repræsentant fra bestyrelsen, nemlig Per Dahl Kristensen. Beboere, der er interesseret i at 
deltage i udvalget bør henvende sig til bestyrelsen via Probo. 

 

Brug af Probo 
Vi har hørt, at nogle beboere har brug for lidt hjælp til at komme i gang med Probo. Vi har 
fået tilsendt nedenstående link fra Domibus, som forhåbentlig kan være til hjælp. 

 https://www.domibus.dk/probo-introduktion/  
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Ny låge i haven midt august 

Vi har i forbindelse med gårdprojektet nedtaget den eksisterende meget medtagne låge ind 
mod haven.  Vi er blevet opmærksomme på, at det kan medføre at små børn løber ud på 
garagepladsen og måske kan blive ramt af en bil. Vi har derfor bestilt en ny låge, som leveres 
og opsættes midt i august. 

 

Havegruppe 

Vores dejlige haveanlæg har brug for løbende klipning, lugning, vanding og meget andet. Vi 
vil derfor gerne etablere en gruppe, som har lyst til at hjælpe med at vedligeholde vores 
haver. Der er allerede tre beboere, der gerne vil deltage, og hvis du også vil være med, så  
kontakt bestyrelsen via Probo. 

Vi forestiller os, at vi starter med at bede en professionel havemand udarbejde nogle 
guidelines for, hvad der skal gøres og hvordan, som gruppen så på egen hånd kan arbejde 
efter. 

Hvis der er nogen af jer der kender en sådan havemand hører vi gerne fra jer. 

 

Private ejendele i østhaven 

Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at efterlade private havemøbler, parasoller 
og lignende i haven, så tag dine ting med dig, når du forlader haven, ligesom når du har 
været på stranden. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


