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Gårdprojektet 
Vi afventer stadig skriftlig byggetilladelse fra kommunen, og trods mange rykkere kan vi 
stadig ikke få en termin for, hvornår vi kan gå i gang med projektet. Det var som bekendt 
planen, at vi skulle have startet i august, og om ikke så længe vil vi være betænkelige ved at 
gå i gang så sent på året. Det vil betyde, at vi måske bliver nødt til at vente til foråret. 
Nærmere information følger så snart vi ved noget konkret. 

Ændring af vedtægter 
Bestyrelsen er i dialog med administrator om en vedtægtsændring. Formålet er at 
digitalisere den formelle kommunikation med medlemmerne, således at vi i fremover vil 
kunne indkalde til generalforsamlinger, stemme uden at skulle afgive fuldmagt og lignende. 
Dette skal selvfølgelig først vedtages på førstkommende generalforsamling.  

Cykelparkering på nordsiden 
Cykelparkeringen på nordsiden af huset er en rodet affære. Vi kan se, at der står en del 
cykler, som ikke bruges eller ikke tilhører beboere i Lyneborg. Det vil vi godt gøre noget ved. 

Vi sætter derfor nogle strips på alle de parkerede cykler. Alle cykler, der stadig har strips på 
den 30. oktober vil blive fjernet. Så klip strip’en af, hvis du parkerer der og vil redde din 
cykel. Vi sætter samtidig et skilt op om, at det er forbeholdt beboerne i Lyneborg at parkere 
sin cykel der. 

Viceværtaftale 
Vi er grundlæggende godt tilfredse med vores viceværts arbejde i foreningen, men synes at 
der er nogle ting, vi godt vil sætte lidt ekstra fokus på. Der har derfor været afholdt et 
konstruktivt møde med viceværten og en ny og revideret kontakt er nu under udarbejdelse. 
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Affald og flasker om aftenen 
Vi skal henstille til, at man er opmærksom på, at gården er en støjforstærkende tragt og at 
man viser hensyn over for andre beboere og lader være med at kaste flasker i containerne 
om aftenen efter kl 20.00 og også undlader at knalde lågene til affaldscontainerne i. Der er 
beboere, der måske lige har fået et barn til sove. Det surt for dem at skulle begynde forfra 
med godnathistorierne efter bragene fra gården. 

Haven 
Som tidligere nævnt er det glædeligt, at mange beboere benytter haven til arrangementer 
af forskellig art. Husk bare lige at fjerne dit opslag fra opgangene, der er en tendens til, at de 
bliver glemt, når festen er overstået. 

Vandforbruget første del af 2020 
Søren Agerskov har udarbejdet en ny oversigt over vandforbruget, som ses nedenfor 

 

 

 

 

Udviklingen i vandforbruget i årets første del har sammenlignet med året før været præget 
af coronapandemien. Stigningen i forhold til 2019 skyldes ganske givet, at vi har været mere 
hjemme end normalt, og dermed stiger vort vandforbrug helt naturligt. 
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I diagrammet viser de blå søjler det gennemsnitlige forbrug i kubikmeter pr. døgn i hver af 
årets første 7 måneder, medens de grå søjler viser det tilsvarende tal for 2019. 

Året startede ellers med, at januar lå lavere i 2020 end i 2019. Fra sidst i februar i år 
begynder det at gå i vejret og stiger til omkring 13 kubikmeter pr. døgn mod 11 kubikmeter 
sidste år. I april er forbruget således mere end 20% højere. Derefter falder det igen. I juni er 
det næsten ens i de to år. I juli kan vi se, at vi har været mere hjemme, end vi plejer, idet 
tallet for 2020 ligger ca. 18% højere end i 2019. 

Sammenlagt har forbruget i årets første 7 måneder ligget på omkring 12,3 kubikmeter i 
døgnet mod 11,2 sidste år, eller en stigning på 10%. 

 
 

Næste bestyrelsesmøde 
Mandag den 26. oktober 2020 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


