Bordene på Torvet
Vores borde/bænkesæt på Torvet var efterhånden godt udtjente. I stedet for at købe
nye, valgte vi at skifte brædderne ud. Det kunne kun lade sig gøre, fordi Flemming
var frisk og meldte sig som handyman. Et stort arbejde - tusind tak for det, Flemming
- de er blevet rigtig flotte!
Nye andelshavere
Som nævnt i sidste nummer af Birkenyt er der pr. 1. juli kommet ny andelshaver i nr.
33. Hjertelig velkommen til Jette Saaby Larsen.
Samtidig kan vi meddele at Birkehaven nr. 5 er blevet solgt til Birgitte Sølvkjær med
overtagelse pr. 1. oktober 2019.
Bestyrelsens sammensætning
Endelig kan vi meddele, at Anne Bergman i nr. 55 har planer om at sælge sin andel og
derfor er trådt ud af bestyrelsen. Heldigvis har Lilli som suppleant været klar til at
træde ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem.
Jubilæumsfest
Lørdag d. 14. september vil vi sammen med Aspehaven fejre 10-året for vores
Fælleshus med en fest.

Der vil blive sendt invitation ud til alle i både Aspehaven og Birkehaven.
Vinsmagning
Torsdag d. 21. november er der - igen i samarbejde med Aspehaven - et
vinsmagningsarrangement. Når vi nærmer os dagen, vil der også her blive sendt en
invitation ud. Da der kun er plads til 50 i Fælleshuset vil det blive med tilmelding
efter ”først til mølle” - princippet.
Ordinær generalforsamling
Datoen for vores næste ordinære generalforsamling er nu fastsat. Det bliver
onsdag d. 23. oktober.
Stoppede tagrender
Hvis der er nogen, der oplever tilstoppede tagrender, så giv venligst bestyrelsen
besked. Med de voldsomme regnskyl, som der har være her i sommer, kan mosset på
tagene nemt havne i og tilstoppe vores tagrender.
Hækklipning
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at alle hække er klippet inden udgangen af august
måned.
Eftersyn af vinduer
Det er atter tid til at få efterset og smurt alle vinduer og havedøre i foreningen.
Tømrerfirmaet Wolff Svendsen starter på det herude mandag d. 9. september kl. 7.30.
Lige som sidst vil hver bolig få en seddel i postkassen, hvor man kan tilkendegive, om
man har haft problemer med vinduerne og om man kan være hjemme, når de kommer
eller hellere vil aflevere en nøgle.
Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har deres næste bestyrelsesmøde d. 3. september.

