Lidt sjovt til bagsiden

2 blondiner fik to heste.
Den ene sagde: Hvordan skal vi nu kende forskel?
Den anden svarede: Vi klipper da bare halen af den ene.
Så det gjorde de, men halen voksede ud igen, efter kort tid.
Men så da de var ude at ride sagde den ene:
Nu ved jeg det, den sorte er højre end den hvide.
--oOo-På en galeanstalt løb der en patient rundt på gangene og råbte: "Jeg
er Napoleon, jeg er Napoleon!" "ÅÅRH hold nu op med det pjat du er
ikke Napoleon" sagde en sygeplejerske, men patienten råbte bare
endnu højere " JEG ER NAPOLEON JEG ER NAPOLEON!!"
Så blev de nødt til at sætte ham ned på en stol. Så var der en
sygeplejerske der spurgte: "hvem pokker har bildt dig ind at du er
Napoleon?" "GUD har sagt jeg er Napoleon, jeg er Napoleon"
"NEJ!!! det har jeg aldrig sagt" sagde en anden patient.
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der benyttes, således at vi ikke skal have de store biler ind af vores lille

Birkehaven 55 er nu sat til salg hos Lokal Bolig, som var den

Birkehavevej.

ejendomsmægler, der kostede mindst i mæglersalær og som i øvrigt havde

Birkenyt

det bedste samlede forslag til salg og markedsføring. Der er blevet lavet

Vi har i bestyrelsen besluttet, at Birkenyt fremover skal udkomme

noget håndværksmæssigt arbejde på baggrund af ”syn og skøn” rapporten.

elektronisk. Dette vil lette det arbejde der ligger i at skulle printe ud, folde
og uddele. Vi beder derfor alle om at skrive en lille seddel med hus nr og

Nu håber vi så at foråret, solen og markedet er med os, så boligen bliver

e-mail adresse og putte denne i postkassen hos Michael i nr. 39. Findes

solgt hurtigt.

der ikke computer og internet i husstanden, kan det arrangeres at få
Birkenyt i papirform. Dette skal blot meddeles Michael.

Udebelysning
Det har taget noget tid nu, men Selskov Elektrik er i fuld gang med at

Havedag

etablere nye ledninger og sparepærer i alle vores lygtepæle. Det tager et

Vi husker hermed alle på, at vores næste havedag er d. 29/4. Vi håber at

par timer pr. lampe, så der kommer nok til at gå lidt tid før de virker. Vi

se rigtig mange.

håber det bliver godt, når det er færdigt, og mere stabilt, end det har været
de sidste par år.

A/Å
Vi har valgt at vores lille folder A/Å skal på vores hjemmeside og ligge. Vi

Akustik Fælleshus

tager beboerlisten ud, og uddeler denne separat, så ikke der ligger
personfølsomme oplysninger offentligt. Det er så hver enkel, som må printe

Det er blevet super godt med de nye plader i loftet i fælleshuset. Lyden

ud efter behov. Er det ikke muligt at få den printet ud, kan bestyrelsen

bliver holdt nede, og det er ikke længere et lydmæssigt problem at være

kontaktes, så vil vi sørge for et eksemplar.

mange i festsalen. Vi kan kun opfordre alle til at holde en lille fest.
Regnskab Fælleshus
Storskrald

Regnskabet er endnu ikke helt færdigt, men sikkert er det dog, at

Pr. 1. januar 2012, er det ikke længere muligt at have en løbende tilmelding

udlejningen ikke holder til at kunne dække driftsudgifterne. Vi har i

til storskrald. Det er derfor den enkelte andelshaver, der skal bestille

Birkehavens regnskab sat et beløb af til dækning af driftsunderskud i

storskrald fra gang til gang. Vi foreslår at det stadig er den første p-plads

fælleshuset, og fælleshusudvalget vil se på lejepriserne og måske
opjustere disse. Nærmere herom senere.

