Vanding af nyplantet bed
Så er der blevet sat rhododendron m.m. i trekanten. Der er måske nogle, der har
undret sig over, at Flemming i nr. 25 indimellem står og vander det nyplantede
bed, selvom det lige har regnet!
Årsagen er, at den knastørre spagnum, som planterne står i, ifølge gartneren skal
gennemvædes. Foreningen har fået lov til at bruge den udendørs vandhane ved
nr. 59 og vandforbruget bliver efterfølgende afregnet. Foreningen har købt en
lille fiks vandmåler, som sættes på vandhanen.
Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har fordelt rollerne imellem sig således:
Formand - Lis
Næstformand - Bente
Kasserer - Charlotte
Sekretær -Tina
Kontaktperson til haveudvalget - Tina
Medlem af fælleshusudvalget - Bente
Ansvarlig for affaldshåndtering - Flemming
Hjemmesiden
Udover at alle i deres postkasse har fået et referat fra vores ordinære
generalforsamling d. 11. oktober 2017, så vil referat, regnskab og revideret
budget også blive lagt ud på vores hjemmeside.
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Køb og salg af boliger
Endnu en gang velkommen til Anne, der er flyttet ind i nr. 7. Det var dejligt at se
Anna og hendes kæreste Bjarne deltage i vores generalforsamling.
Kasper og Janni i nr. 3 har begge fået nyt job og er derfor flyttet til Sønderjylland.
Deres bolig er sat til salg og vi ønsker dem og deres børn held og lykke fremover.
Rabataftale hos Flügger
Foreningen har lavet en rabataftale med Flügger, der giver alle andelshavere i
A/B Birkehaven 15 % på køb af maling etc. Man skal blot sige, at man er
andelshaver i A/B Birkehaven og betale kontant.
Parkering
Husk også at sige til jeres gæster, at der ikke må parkeres inde på fællesarealet.
Er der ikke plads på vores P-plads, må man parkere på græsrabatten ude på
selve Birkehaven.
Fællesspisning i december
Tirsdag d. 12. december kl. 17.30 vil der være fællesspisning i Fælleshuset. Alle
vil modtage en invitation til dette arrangement i deres postkasse.
Nytårskur
Traditionen tro holder vi nytårskur i Fælleshuset med bobler og kransekage. Det
bliver i år d. 14. januar kl. 14.
Storskrald
I storskraldsordningen medtages der blandt andet IKKE: cement, beton, stentøj
samt keramik. Derfor er denne parasolfod

blevet efterladt af skraldebilens chauffør. Beboeren, der har stillet den til
storskrald, bedes selv fjerne den fra P-pladsen.
Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har deres næste møde tirsdag d. 5. december.
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