Kære Alle
Tiden går, og om lidt skal jeres lille bestyrelse til at hygge sig med forberedelser til næste generalforsamling. Der skal vi have regnskabet forbi en revisor.
Revisoren skal ifølge vore vedtægter vælges på en generalforsamling. Lad os bare sige at vi ikke
var heldige med vedkommende, vi brugte sidste år. Så derfor vil vi endnu engang bede om tilladelse
til at vælge en revisor uden om generalforsamlingen.
Hvis I har indsigelser mod dette, skal I henvende jer til én fra bestyrelsen inden d. 23. oktober.
Vi har endnu engang lavet glatførebekæmpelse sammen med de andre foreninger her på Flintebakken. Det bliver igen OK Nygaard, som også ordner de grønne områder. Kan fortælle at de 3 træer på
stamvejen, der er gået ud, bliver skiftet inden for garantien.
Der var jo lidt sneudfordringer sidste år. Os der bor i hjørnerne, fik ofte slet ikke skrabet/saltet og
nogle oplevede, at det sne der blev skrabet væk fra vejen, lå foran deres indkørsel, så man ikke kunne komme ind. Efter en snak med den ansvarlige, er jeg blevet lovet bod og bedring. Vi aftalte at de
nu vil læsse sneen af, der hvor bænkene står. Det kræver at jer der bor tæt på, vil være så venlige at
flytte en bænk f.eks. om i jeres baghave.
Jeg er blevet lovet, at de kommer inden kl. 700 om morgenen.
Bliver der problemer, har vi alle i bestyrelsen et akutnummer, vi kan ringe til. Til gengæld, har jeg
så lovet at der ikke står biler hist og pist på vejen. Det er jo lidt af et sats, at love det på alles vegne.
Så til jer der mener, at I ikke behøver at bruge jeres carport eller at jeres gæster kan holde foran jeres hus, må se at stramme op. For lige som vi har deres nummer, har de jo altså også mit nummer.
Det er da pinligt at jeg igen i år skal ringes op, fordi der står biler, så sneploven ikke kan komme
omkring eller ...
Den lille sti over til Andelsboligforeningen er vores ansvar at holde sne og isfri. Vi vil, igen i år,
søge en frisk pige eller dreng til dette job. Lønnen er 500,- uanset hvor meget sne og frost der
kommer. Henvend jer til én fra bestyrelsen hvis nogle af jeres børn er interesseret.
På bestyrelsens vegne
Pernille

