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Nyt administrationssystem 
Vi har modtaget nedenstående mail fra vores administrator Domibus. Det er en orientering 
om det nye system – Probo – som I alle vil modtage en invitation til at koble jer op på i 
næste uge. Bestyrelsen er allerede gået i gang med at anvende systemet f.eks. til 
fakturagodkendelse. I fremtiden vil også Lyneborg Nyt blive udsendt via systemet, når vi kan 
se, at de fleste af jer er tilmeldt. I en overgangsperiode vil vi benytte såvel det nye som det 
gamle system. 

 

” Kære Beboer 

Vi kan med glæde oplyse, at vi nu er klar til at kunne tilbyde jer den nye version af jeres 
hjemmesidesystem – hvilket betyder flere og bedre faciliteter til gavn for hele ejendommen. Den 
nye version, som hedder ProBo, er en naturlig videreudvikling af den foreningshjemmeside, I har 
til rådighed hos os. ProBo sikrer et mere brugervenligt og sikkert kommunikationssystem for 
jeres forening. 
 
I ProBo vil hver enkelt beboer få sit eget personlige login, hvorfor der er behov for, at man selv 
opretter sig som beboer i det nye system. I næste uge vil du derfor modtage en mail-invitation fra 
firmaet Prosedo, det er dem, der servicerer jeres hjemmesidesystem.  
 
Din oprettelse er vigtig, da den sikrer, at du får adgang til foreningens dokumenter, men også 
fordi bestyrelsen og vi via ProBo let kan kontakte dig om aktuelle forhold – eller blot orientere 
om ”stort og småt” vedrørende jeres forening og ejendom, f. eks. Lyneborg Nyt. 
 
Oprettelsen vil for de fleste kunne foretages på få minutter, men skulle det alligevel volde 
besvær, så kan du blot besvare invitationen, som du modtager og få hjælp fra Prosedos 
supportafdeling. 
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Med venlig hilsen 
CLAUS CLAUSEN, adv. (L) 
Frederiksholms Kanal 20 
1220 København K 
Cvr.nr. 44 61 84 19 
 
Telefon 33 17 74 50 – Direkte 
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-15) 
E-mail cc@domibus.dk ” 

 

Havedag 

Foråret er over os, og vi synes det er tid til en havedag. Så kom og vær med til en hyggelig og 
nyttig formiddag i selskab med gode naboer. Vi mødes på garagepladsen: 

Søndag den 25. april kl 10.00 

Der kommer opslag op i opgangene når dagen nærmer sig 

 

God påske 
Så er der kun tilbage at ønske jer alle en god påske.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


