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Nyhedsbrev 
Her følger seneste info fra bestyrelsen. 

 

Generalforsamlinger 

Den 22. juni 2021 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskaber for 

de foregående 2 år blev godkendt, samt at der budgettet også blev godkendt. Der vil derfor 

kunne igangsættes nogle af de større projekter.  

Som tidligere skrevet ud, regner bestyrelsen med at Generalforsamlingen endelig kan 

afholdes d. 26. august på Munkegårdsskolen. Hvis man har forslag man ønsker stillet, 

venligst send disse til bestyrelsen eller administrator inden d. 25. juli. På denne 

generalforsamling, vil bestyrelsen ikke udsende de vedtægtsændringer der blev udarbejdet, 

da der er kommet en ny lov vedr. ejerforeninger og foreningen skal inkorporere visse dele af 

normalvedtægterne i de nuværende vedtægter. Denne opgave vil blive givet videre til den 

nye bestyrelse, og ny arbejdsgruppe.  

 

Affald 

Husk at sortere affaldet i de rigtige beholdere, hvis man er tvivl, læs den modtagne folder fra 

kommunen eller find info her: https://gentofte.dk/bolig-og-by/affald-og-

genbrug/affaldssortering/affaldssortering-for-etageejendomme/  

Bemærk, at mad- og drikkekartoner fra juice, mælk og lign. først fra 1. januar 2022 skal 

genanvendes og indsamles i den samme beholder som plast. Desuden så er pizzabakker 

stadig restaffald, da de har været i direkte kontakt med fødevarer og ofte indeholder 

madrester. 

 

Cykelstativer  

Der vil blive indkøbt nogle dobbeltcykelstativer, som erstatter de selvdesignede stativer. Og 

løbende vil der sat nye stativer op i nærheden af de fleste steder, hvor der tidligere har stået 

nogle.  

 

Elevatorerne i høje blokke 

Elevatorerne i de høje blokke er nu blevet synet og godkendt til brug. Der skiftes stadig nogle 

smådele i forbindelsen med renoveringen af disse, som forventes afsluttet snarrest.  

 

Motorcykler og asfalt 

Bestyrelsen opfordrer til dem som har en motorcykel stående på foreningen grund, at bruge 

en flise, et stykke metal/træ eller en støttebensplade under støttebenet, da asfalten bliver 

blød, så snart solen skinner. 
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Kontakt til bestyrelsen og varmemester 

Vi går nu sommerferieperioden i møde, og på ikke-kritiske henvendelser kan der være noget 

længere svartid.  

 

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 

 

Vi ønsker alle en god sommer! 

med venlig hilsen  

 

Bestyrelsen i E/F Nordre Munkegård  
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