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Gårdprojekt 
Gårdprojektet ruller derud af. Den 27. november godkendte teknik- og miljøudvalget vores projekt, 
så nu skal vi igang med den ENDELIGE AFSTEMNING om vores nye grønne gård:)!! VIGTIGT, 
VIGTIGT - gå ind på din e-boks og stem på projektet. Projektet bliver kun til noget hvis 
størstedelen af beboerne stemmer ja. Så nej du kan ikke bare tænke “min nabo stemmer, så det er 
sikkert godt nok”;).  
Har du stadig spørgsmål til projektet? Der er høringsmøde mandag d. 18 december kl.17 i 
Småbørnenes Forsamlingshus, Glentevej 71, så duk endelig op og støt projektet.  
 
 
Bestyrelsesmedlemmer søges 
I Nordrevænge søger vi nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, da et par medlemmer har valg at 
trække sig fra bestyrelsen efter mange års tro tjeneste.  
 
En ejerforenings bestyrelse har mange forskelligartede opgaver og man behøver bestemt ikke 
have specialiserede kompetencer for at løse dem. Der er noget for alle - også dem, der ikke synes 
budgetter eller vedligeholdelsesplaner er særlig interessante. Normalt er der møde ca. en gang om 
måneden og udover dette vil man typisk have et par ansvarsområder, som man står for. Vi 
opfordrer alle til at kontakte bestyrelsen for at høre nærmere, hvis det kunne have interesse - 
bestyrelsen@ef-nordrevaenge.dk. Valget finder sted på den ordinære generalforsamling d. 17. jan. 
2018  
 
Eksempler på konkrete arbejdsopgaver i det kommende år: 
 

● Koordinering med kommune, entreprenører, arkitekter og gårdlaug i forbindelse med 
anlæggelsen af den nye gård. 

● Forbedring af bestyrelsens kommunikationsindsats: Udvikling af hjemmeside, nyhedsbreve, 
opslag osv.  

● Udvikling af aktiviteter, som skaber fællesskab i Nordrevænge. 
● Gennemgang af foreningens serviceaftaler, så vi kan få bedre kvalitet for pengene. 
● Løbende gennemgang af vores 6 mio. kr. store budget for at finde gode steder at 

effektivisere. 
● Andre initiativer er altid velkomne, så vi kan få skabt en endnu bedre ejerforening. 

 
 
Afslutning af renoveringsprojekt 
Den 14. december kl. 10 afsluttes foreningens renoveringsprojekt.  
Der vil dog stadig blive udbedret fejl og mangler, ligesom der også stadig vil blive arbejdet i 
kokskælderen under Nattergalevej 72, gårdsiden.  
Reetablering af arealer efter byggeplads pågår, herunder græsplæne. Hvis nødvendigt reetableres 
græs til foråret. 
Cykelstativer reetableres midlertidigt af hensyn til kommende gårdprojekt. 
Den nyplantede hæk bør beskyttes og vandes i tørre perioder - vi sørger for, at der holdes igen 
med vejsalt tæt ved hækken.  
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Medlemmer vil få de sidste nøgler tilbage efter d. 14. dec, medmindre nøgler skal bruges ifbm. 
udbedring af fejl og mangler.  
Alle bedes indberette eventuelle fejl og mangler på den indvendige udførelse (dvs. indvendigt på 
jeres vinduer i jeres egen lejlighed) hurtigst muligt. I har allerede fået en seddel, men ikke alle har 
svaret. Det skyldes forhåbentlig, at der ikke er nogen fejl. Henvendelse rettes til entreprenøren 
Stenklint, mh@stenklint.dk.  
 
  
Låse på døre i loftetagen 
I den kommende tid vil vi få fjernet alle låse på døre mellem trappeopgangen og ind til gangen med 
pulterrum på Nordrevænges loftetage. Dette skyldes, at denne dør og hele loftetagen fungerer som 
flugtvej og ikke må være aflåst.  
Husk også, at der ikke må henstå nogen løse effekter (herunder møbler, cykler, skrald osv.) i 
hverken kældre eller lofter. Disse fungerer som flugtveje og skal være helt ryddet til alle tider.  
 
 
Ordinær generalforsamling d. 17. januar 
Dagsorden og materiale til generalforsamlingen udsendes inden jul.  
Udover de i vedtægten bestemte punkter skal vi bl.a. høre om renoveringsprojektets regnskab 
samt stemme om kommunalt betalt forskønnelse af pladsen og krydset foran caféen ved 
Nattergalevej/Vibevej. Der er også hele 4 bestyrelsespladser inkl. suppleanter på valg i 2018. 
 
 
 
Glædelig jul og godt nytår. 
Bestyrelsen, E/F Nordrevænge 
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