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Nyhedsbrev 
Her følger seneste info fra bestyrelsen. 

 

Generalforsamling og ny bestyrelse 

Bestyrelsen vil takke for den gode generalforsamling der blev afholdt d. 26. august.  

Den nye bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen og den består af  følgende: 

Formand: Aleksander Hamdan, 112, 2.tv 

Næsteformand: Jeppe B. Agerbo, 85, 3.th 

Bestyrelsesmedlem: Hans Schlüter, 103, st. th 

Bestyrelsesmedlem: Anne Thomsen, 103, 1.tv 

Bestyrelsesmedlem: Nina Properties, Edgar Vøgg 

 

Bestyrelsen vil takke de tidligere bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i foreningen.  

 Kontakt til bestyrelsen 

Bestyrelsen har fået en ny email: bestyrelsen@nordremunkegaard.dk, som man kan skrive 

til, hvis man har en henvendelse. Hvis man ikke har en email, kan man lægge sin 

henvendelse hos Varmemester, der vil give den videre. På denne email vil der blive svaret på 

bestyrelsens vegne af de enkelte medlemmer, såfremt det er en henvendelse rettet til 

bestyrelsen. Generelt kan man forvente at få svar på sin henvendelse efter et ordinært 

bestyrelsesmøde. Kritiske og mindre henvendelser vil blive besvaret hurtigere og efter det 

pågældende behov. 

Den telefon, som man tidligere har kunnet ringe til, vil man ikke længere kunne benytte og al 

kontakt til bestyrelsen foregår nu per email. 

Hvis der sker noget kritisk såsom et brud på et vandrør eller strømmen går en på en bygning, 

og foreningens ansatte er gået hjem kan man finde vagttelefon til vvs og elektrikeren i 

opgangene. Men tjek gerne Radius eller Novafos først om det ikke er et nedbrud som 

foreningen ikke kan gøre noget ved alligevel. 

Generelt skal alle spørgsmål vedrørende det der står på ens opkrævning, lejekontrakter, 

referater fra generalforsamlinger m.m. rettes til administrator. 

Henvendelser der vedrører bygninger, fejl og mangler m.m. henvises der til varmester, da de 

ansatte varetager den daglige drift. 

Suppleanter 

Når den næste ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt vil der være et punkt vedr. 

valg af suppleanter. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, skal der indkaldes til en 

generalforsamling, såfremt en suppleant ikke kan træde ind. Hvis nogle har spørgsmål til 

arbejdets omfang er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.  
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Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen har besluttet at søge ekstern hjælp vedr. de kommende vedtægtsændringer og 

normalvedtægterne, der bliver indført 01.01.2022. Arbejdet med vedtægtsændringer og 

efterfølgende tinglysning er komplekst, og efter ikrafttrædelsen af den nye ejerlejlighedslov 

er der tilkommet flere forhold der skal tages højde for. Den eksterne hjælp er således blevet 

vurderet formålstjenstligt for at sikre, at de nye vedtægter overholder alle krav, samt at det 

ikke skal strækkes sig for langt i 2022 med at få lavet nye vedtægtsændringer. De forslag som 

blev udarbejdet i det tidligere udvalg mellem en række beboere og bestyrelsen tages med, 

så disse er ikke blevet glemt.    

Lejekontrakter 

Bestyrelsen og administrator er klar over at der lejes boliger ud. Husk at kopi af 

lejekontrakter skal sendes ind til administrator jf. vedtægterne.  

Svalegange på blok 2b. 

Der er nu indhentet tilbud og arbejdet igangsættes om ikke så længe. Arbejdet udføres af BC 

Copenhagen, og rådgiver fører tilsyn med opgaven.  

Altan renovering / reparationer blok 1-8 

Rådgiver og bestyrelsen har holdt et kort møde for at diskutere sagen, og rådgiver har rettet 

forslagene til og tager kontakt til kommunen vedr. deres tidligere kommentarer, for at 

undersøge hvad der mulighed for i foreningen.  

Udluftning 

Vi går langsomt vinteren i møde, og det er derfor vigtigt at man husker at lufte ud minimum 

2 gange om dagen ad 10 min varighed, for at mindske risikoen for fugtproblemer. Husk også 

at holde nogle af ventilationsåbningerne åbne. Som tidligere nævnt, så husk ikke at sætte 

store møbler op af ydervæggene uden mulighed for ventilation bag møblet, og gerne 10-15 

cm mellemrum møbel og væg. 

 

 

med venlig hilsen  

 

Bestyrelsen i E/F Nordre Munkegård 

 bestyrelsen@nordremunkegaard.dk 
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