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MEDLEMSSERVICE/KONTORET NY- OM- & TILBYGNINGKØKKENCONTAINER?

I forhold til tidligere år, har besty-
relsen ændret på kontorets åbnings-
tider.

Tidligere år ydede bestyrelsen og 
bestyrelserne før denne medlemsser-
vice på kontoret om onsdagen mel-
lem kl.: 18:00 og 19:00, samt hver 
første søndag i måneden mellem kl.: 
11:00 og 12:00.

Da denne bestyrelse trådte til i 
sensommeren sidste år, holdt vi på 
grund af den turbulente situation 
ekstraordinært åbent hver søndag, 
men også hver onsdag aften.

At holde åbent hver søndag viste sig 
at være en så god idé og så populært, 
at den nuværende bestyrelse har be-
sluttet at fortsætte søndagsåbningsti-
den til gavn for alle de medlemmer, 
der måtte ønske at benytte sig af 
denne service.

Kontorets åbningstider vil derfor re-
sten af sæsonen være som følger:

Hver søndag kl.: 10:00 - 12:00 samt 
hver første onsdag i måneden kl.: 18:
00 - 19:00.

Søndagens åbningstider matcher 
iøvrigt containernes tider, så alle 
har mulighed for at ordne alt på en 
gang.

Bestyrelsen håber, foreningens med-
lemmer vil synes, ideen er ligeså god 
som hensigten;-)

Efter generalforsamlin-
gen den 25.04.2004, hvor 
flere medlemmer ytrede 
ønske om opstilling af en 
køkkencontainer i bunden 
af foreningen, smøgede 
John ærmerne op og fik 
en aftale i hus med reno-
vationsselskabet.

Hele sidste år ville de jo 
ikke køre ned, men John 
fik dem overtalt til glæde 
for medlemmerne i den 
nederste halvdel af for-
eningen.

Dog var glæden kun kort 
for den havde ikke stået 
på P-pladsen i fire timer, 
før den var fyldt med 
ukurant affald.

Vi vælger at tilskrive det, 
at ikke alle deltog på ge-
neralforsamlingen og der-
for ikke vidste, den kun er 
til køkkenaffald.
Skilte er sat op, og det har 
hjulpet.

Tak for det;-)

P-Pladser

OPMÆRKSOMHED VED MEDLEMMERS RUNDE DAGE

Det kan ikke siges ofte 
nok.

Og det skal som minimum 
siges hvert år, mindst een 
gang;-)

Det er dejligt at se den iver, 
der lægges for dagen, når 
de små kolonihavehuse 
skal forbedres.

Entusiasmen blomster om 
kap med tulipaner, mæl-
kebøtter og æbletræer, og 
i den lykkelige fornem-
melse, det er at udvide eller 
bygge om, glemmer man 
nogle gange noget.

Har man planer om at ny-, 
om- & tilbygge skal man 
huske at aflevere en skitse 
på bestyrelseskontoret.

Det sikrer den rigtige for-
retningsgang og det er jo 
bestyrelsen, der overfor 
kommunen lægger ryg til 
de færdige resultater.

Vær rar at huske det, tak;-)

Ønsker man foreningens opmærksomhed ved 50 - 60 - 75 års 
dage samt ved dødsfald, skal man gøre bestyrelsen opmær-
som på det.

Husk, at de lejede P-pladser skal holdes rene. 
Foreningen har iøvrigt en ledig plads til udlej-
ning.


