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Nyhedsbrev
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen holdt sit første møde efter den ordinære generalforsamling d. 11. juni og kon-
stituerede sig som følger:

♦ Formand: Kenneth Sejr Andersen
♦ Næstformand: Jørgen Hartmann
♦ Bestyrelsesmedlemmer: Martin Sørensen, Aleksandar Carlsson, Edgar Vøgg
♦ Suppleanter: Jørgen Knutson, Aleksander Hamdan

Generalforsamling
Referatet fra generalforsamlingen er under udarbejdelse, og forventes snarest udsendt til
ejerne.

Ny administration
Bestyrelsen har intensiveret arbejdet med at finde en ny administrator. Det er dog stadig
så tidligt i forløbet, at der ikke kan skrives så meget. Første skridt er udarbejdelse af en
kravspecifikation til behandling på bestyrelsesmøde d. 8. juli.

Haveudvalg
Der blev på generalforsamlingen besluttet at oprette et haveudvalg, som kan give konkrete
forslag til bestyrelsen omkring de grønne områder.

Beboere, der har interesse i at indtræde i sådan et udvalg, kan skrive til bestyrelsen på
mail formand@nordremunkegaard.dk.

Affaldshåndtering
Der har været afholdt møde med kommunen mht. at implementere gældende regler for af-
faldssortering. Dette har resulteret at vi i samarbejde med kommunen opstiller 8 sæt af 2
rullecontainere på bebyggelsens arealer, hvor der i forvejen er sortering af pap og papir.

Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge mulighederne for mere permanente løsnin-
ger, som nok først vil blive implementeret om nogle år.

Varmeregnskab
Som følge af ændringer i administrator forholdene, samt opstået sygdom, er der tilsynela-
dende beboere, som endnu ikke har modtaget deres varmeregnskab.

Beboere, som mangler at modtage varmeregnskabet, bedes sende en email til næstfor-
manden på hartmann@pbhome.dk

Dørene i blok 9, 10 og 11
Som nævnt på generalforsamlingen arbejdede bestyrelsen for at indgå et forlig med
Adserballe og Knudsen vedr. dørene i de høje blokke. Der er netop lige indgået et forlig i
sagen, og foreningen vil modtage nogle penge, som skal bruges til at justere og tætne
dørene. Der vil komme mere info, hvornår dørene vil blive justeret og tætnet senere på
året.
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Belysning
Bestyrelsen arbejder fortsat på at forbedre belysningen på arealerne. Der er pt. prøveop-
sat to forskellige lampetyper på garageområdet for enden af blok 9 for at afprøve designet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i E/F Nordre Munkegård


