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Nyhedsbrev, for april og maj 
Her følger seneste info fra bestyrelsen. Grundet en formuleringsfejl omkring bioaffald og bioposer, 

sendes der en ny ud, tak til beboeren som gjorde os opmærksomme på dette.  

 

Generalforsamlinger 

D. 22. juni 2021 regner bestyrelsen med at der kan afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling udenfor, hvor budget for nuværende år og regnskaber for 2019 og 2020 

kan blive godkendt. Dette er for at bestyrelsen kan igangsætte større arbejde, som ikke 

direkte falder under almindelig vedligeholdelse. 

Den 26. august regner bestyrelsen med at Generalforsamlingen endelig kan blive afholdt 

under ordnede forhold og indendørs, og at der kan være plads til alle dem der ønsker at 

deltage i denne. Dette vil foregå som de andre år på Munkegårdsskolen. 

Bestyrelsen fortsætter som hidtil indtil den næstkommende Generalforsamling.  

 

Affald 

Som vi alle nu har fået i vores E-boks, og nu også leveret fra kommunen, så skal beboerne i 

foreningen nu til at sortere bioaffald fra restaffaldet, samt tekstiler der ikke egner sig til 

gensalg. Bestyrelsen regner med at der kommer en container til tekstiler ved 

containergården. Som beboer kan man få flere bioposer, ved de der til indrettede beholdere, 

når man løber tør.  

Som man nok har opdaget, så er der sat containere til bio-affald, og i folderen fra kommunen 

kan man læse hvad der er defineret som bio-affald, hvordan man skal sortere, og hvad der er 

restaffald. Der vil nok også komme en ændring, hvor man skal hen med sit restaffald, da 

poserne i vores nuværende molokker bliver slidt for meget af restaffaldet. Kommunen kan 

give støtte til indkøb af nedgravede containere, hvor kommunen har ansvaret for 

vedligehold af containerne, så det kan give en besparelse i det lange løb. 

 

Cykelstativer  

Der er blevet modtaget positiv feedback vedr. de cykelstativer som der er blevet opsat ved 

blok 1. Der vil blive indkøbt nogle cykelstativer i år, og dog skal dog undersøges for de 

optimale placeringer grundet ankomst af nye affaldscontainere. 

 

Udluftning og fugtproblemer 

Bestyrelsen ved at det måske ikke er den rette årstid at nævne dette, men det er vigtigt at 

lave udluftning (gennemtræk) min 2 gange om dagen, så risikoen for fugtproblemer bliver 

mindsket.  
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Der opfordres også til at man tænker over sin placering af møbler ud mod ydervægge, da der 

kan skabes fugtproblemer, hvis de er placeret helt op af væggen. Vi råder til at man sætter 

sine møbler således at der kan skabes naturlig ventilation bag møblet, gerne min. 10-15 cm. 

 

Vedligehold 

På de blok 2B og 3B, er understøtningerne til svalegange rustet igennem under terræn og 

der indhentes nu rådgivning og tilbud på hvordan skaderne udbedres bedst muligt.  

 

Fejl og mangler i renoveringssagen 

Foreningen og Friborg Lassen A/S samt Adserballe & Knudsen mødes snarrest i retten for at 

få klarlagt om de mangler (tag og vinduer) som blevet opdaget falder indenfor forældelse. 

 

Kontakt til bestyrelsen 

Bestyrelsen får stadig en del henvendelser, og vi bestræber os på at svare indenfor rimelig 

tid, dog kan der være nogle spørgsmål, som kræver at blive taget op på et bestyrelsesmøde, 

og derfor kan svartiden være noget længere. 

 

Hjemmeside 

På foreningens hjemmeside, bliver der lagt dokumenter op fra bestyrelsen, og man kan 

tilmelde sin e-mail, til når der kommer ny information op på hjemmesiden: 

https://nordremunkegaard.dk/nyhedsbrev/   

 

Facebook 

Der er en facebook-gruppe: E/F Nordre Munkegård, som kan bruges til hvis man har nogle 

spørgsmål, leder efter erfaringer og inspiration eller har ting man kan give ud, som måske 

andre kan bruge. Gruppen er kun for beboerne imellem og ikke til at kontakte bestyrelsen 

på, da ikke alle er på Facebook.  

Link til gruppen: https://www.facebook.com/groups/323219545081997 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Bestyrelsen i E/F Nordre Munkegård  
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