Havedag og ekstraordinær generalforsamling
Vi håber på dejligt vejr og stort fremmøde til vores havedag og den
ekstraordinære generalforsamling på søndag d. 6. maj fra kl. 10.
Farveudvalget har været ude og male farveprøver på 4 skure:
 en lys/mørk grå kombination (nr. 5)
 en mørk palægrøn (nr. 15 og 55)
 en lys palægrøn (nr. 17)
 endelig er der også den mulighed, at bibeholde de eksisterende farver
Vi ser frem til en god snak om disse muligheder i løbet af havedagen, inden den
endelige afstemning på den ekstraordinære generalforsamling kl. 13.
Reparation af udvendigt træværk
I sidste uge fik vi gennemgået al vort udvendige træværk og repareret, hvor det
var nødvendigt. Især er vi glade for, at det er lykkedes tømreren at få rettet op på
de døre, der i årevis har været skæve.
Maling af udvendigt træværk
Når vi på søndag har besluttet farven på træværket, går der ikke lang tid, før
maleren forventes at gå i gang (ca. 1 uge efter).
Alle andelshavere bedes sørge for, at hegn og skure ved deres andel er til at
komme til. Er der bevoksning op ad hegn/skur, skal dette klippes ned eller tages
væk fra hegnet/skuret, før maleren kommer.
Vi vil også anbefale at dække evt. havemøbler til, da træværket bliver renset for
alger inden malingen påsmøres og vi ved ikke, hvor meget dette kommer til at
svine.
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Vores kørearealer
Som alle har kunnet konstatere, ser vores kørearealer ikke for godt ud. Vi har
klaget over overfladebelægningen, men afventer stadig svar fra firmaet.
”Elefantstier”
Vi vil gerne opfordre til, at alle - også jeres gæster - går udenom vores bede, så
beplantningen ikke lider skade.
Især oppe langs p-pladsen er der flere, der er set gå ”den korte vej” gennem
bedet.
Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har deres sidste møde inden sommerferien onsdag d. 20. juni 2018.
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