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Vi	  håber	  at	  I	  alle	  er	  kommet	  godt	  ind	  i	  det	  nye	  år!	  
	  
Ekstraordinær	  Generelforsamling	  
Den	  17.	  Februar	  er	  der	  ekstraordinær	  generelforsamling	  kl.	  19.00	  i	  Ansgarkirken.	  Der	  skal	  
tages	  stilling	  til	  nye	  vedtægter	  b.la.	  omkring	  at	  kunne	  optage	  fælleslån,	  husdyr	  osv.	  	  
HUSK!	  Kommer	  du	  ikke	  selv,	  så	  giv	  en	  fuldmagt	  til	  én	  der	  kommer	  eller	  bestyrelsen	  (postkasse	  
ved	  Nattergalevej	  70	  -‐	  sammen	  med	  de	  andre	  postkasser	  i	  opgangen),	  så	  undgår	  vi	  at	  skulle	  
betale	  for	  endnu	  en	  generelforsamling,	  hvis	  ikke	  nok	  dukker	  op	  for	  at	  stemme	  –	  spild	  af	  tid	  og	  
unødvendig	  udgift.	  	  
	  
Luk	  portene	  og	  dørene	  
Nogle	  beboere	  har	  desværre	  oplevet	  tyverier	  i	  den	  sidste	  tid.	  Så	  alle	  sammen	  husk	  at	  lukke	  
både	  døre	  og	  porte,	  så	  vi	  er	  sikre	  på,	  at	  der	  ikke	  kommer	  flere	  ubudne	  gæster	  ind.	  	  
Og	  vær	  søde	  ikke	  at	  sabotere	  portene,	  det	  koster	  mange	  penge	  –	  skriv	  til	  bestyrelsen	  i	  
stedet	  for,	  hvis	  der	  er	  noget	  galt	  med	  dem.	  Hvis	  vi	  opdager	  en,	  der	  saboterer,	  så	  bliver	  
regningen	  sendt	  til	  personen.	  	  
	  
Køkkenhaveprojekt	  –	  meld	  jer	  til	  nu	  
Igen	  i	  år	  har	  vi	  en	  fælles	  køkkenhave	  ude	  i	  gården.	  Hvis	  I	  har	  lyst	  til	  at	  være	  med	  i	  projektet,	  
så	  er	  I	  alle	  sammen	  mere	  end	  velkomne	  –	  yngre,	  ældre,	  børn	  og	  barnlige	  sjæle,	  alle	  kan	  
være	  med.	  Skriv	  til	  andersaknielsen@gmail.com	  
	  
Haveprojekt	  
Det	  store	  haveprojekt	  om	  en	  helt	  ny	  gård	  fortsætter	  også.	  Lige	  nu	  venter	  vi	  på,	  om	  vi	  bliver	  
en	  af	  de	  12	  udvalgte	  gårde	  her	  til	  foråret.	  I	  hører	  nærmere,	  når	  vi	  ved	  mere.	  
	  
Ny	  tørretumbler	  	  
Der	  bliver	  bestilt	  en	  ny	  og	  tredje	  tørretumbler	  til	  vaskekælderen,	  da	  vi	  har	  fået	  en	  del	  
henvendelser	  om,	  at	  der	  ikke	  er	  nok.	  	  
	  
Stormskader	  
Den	  sidste	  storm	  resulterede	  i	  nogle	  nedfaldne	  teglsten	  og	  andre	  småting.	  Vi	  har	  sat	  
forsikringen	  på	  sagen.	  	  
	  
Få	  nyhedsbrevet	  på	  din	  e-‐mail	  
På	  vores	  nye	  hjemmeside	  kan	  man	  tilmelde	  sig	  nyhedsbreve	  per	  mail,	  så	  meld	  jer	  til	  inde	  
på	  hjemmesiden	  à	  For	  Beboere	  à	  Nyhedsbreve	  
	  
Facebook	  	  
Nordrevænges	  facebookside	  er	  ikke	  en	  kommunikationsvej	  til	  bestyrelsen,	  men	  et	  forum	  
for	  alle	  beboerne	  imellem.	  Hvis	  I	  vil	  i	  kontakt	  med	  bestyrelsen	  så	  skriv	  fortsat	  til	  
nordrevaenge@gmail.com	  
Vores	  beboerfacebookside	  hedder:	  Nordrevænge	  E/F	  –	  og	  et	  rigtig	  godt	  sted	  til	  at	  holde	  
kontakt	  og	  få	  hjælp	  af	  de	  andre	  beboere.	  


