Nyt fra bestyrelsen juni 2017
Kære beboere på Egholm.
Først og fremmest tak for en god generalforsamling.

Lidt info om bestyrelsens arbejdsgang:
Bestyrelsen arbejder efter en fast dagsorden indeholdende alle de væsentligste ansvarsområder på hvert
møde. Der afholdes min. 4 bestyrelsesmøder årligt. De nye medlemmer er introduceret til den
forretningsorden, som bestyrelsen arbejder efter.

Støjmåling: I forbindelse med det forestående byggeri på den gamle Metro-grund, er der, udvendig på
bygningen Thad Jones Vej 12, opsat måleudstyr til registrering af støj og vibrationer i forbindelse med
nedbankning af spuns og piloteringsmateriale. Forventet måleperiode er 2-4 måneder.

Lampesagen: For tid siden fik vi skiftet alle lamper i opgangene på Egholm. Flere er dog gået i stykker og
dette bliver taget som en reklamationssag. Da lamperne har været i restordre, har producenten ikke kunne
levere, men arbejdet forventes lavet ultimo juni.

Gårdudvalg: Vi vil gerne opfordre flere til at melde sig til gårdudvalget, som kræver 1-2 arbejdsdage om året.
Kontakt blot bestyrelsen hvis du er interesseret i at hjælpe lidt til.

Cykeloprydning: Der etableres en cykeloprydning i sensommeren 2017.

Opgange: Der ser generelt pænt ud i alle vores opgange, men opfordrer igen alle til at overholde husorden og
hermed også brandkrav om ingen effekter i opgangene. Det gælder også barnevogne, cykler m.m.

Skodder: Alle skodder på Dexter Gordons Vej 63 og Richard Boones Vej 4 stormsikres på Egholm. Arbejdet
forventes at starte ultimo juni.

Trappevask: I det forgangene år har Ejendomsvirke (efter mange klager fra beboere) været i gang med
hovedrengøring af trapper op til 2. sal. Dette arbejde fortsætter nu, og øvrige etager hovedrengøres også.
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Planlægning af sommerfest: Da bestyrelsen ønsker at etablere et festudvalg, vil vi gerne opfordre jer til at
melde jer, såfremt der skal planlægges en sommerfest på Egholm. Skriv blot til bestyrelsen såfremt du har
interesse i at komme i festudvalget.

Waoo: Bestyrelsen arbejder på at indhente nyt og bedre tilbud på Waoo.

Elevatorer: Gulvbelægningen er revnet i flere elevatorer. I stedet for en bekostelig udskiftning af hele
vinylbelægningen, monteres der overgangsskinner så revnedannelserne dækkes. Forventes udført ultimo
juni/primo juli.

P-bøder: Såfremt man uretmæssigt har fået en p-bøde i parkeringskælderen, kan bestyrelsen få annulleret
bøden hos Cityparkering. Dog skal henvendelse ske straks efter p-bøden er givet, og der skal være en reel
årsag til at få annulleret bøden, såsom glemt p-kort, glemt at få registreret bilens nummerplade (kan gøres via.
Hjemmesiden) etc.
Cykelpumpe: Husk alle beboere kan kvit og frit låne cykelpumpe og bruge cykelværkstedet i p-kælderen.
Placeret i tilknytning til kajak pladsen.

Stige: Mangler du en høj stige, kan du kvit og frit låne Egholms stige, som forefindes i p-kælderen.

Såfremt du oplever fejl, mangler m.m. vil vi altid opfordre dig til at bruge vores fælles hjemmeside til at
fejlmelde på.

Med ønsket om en god sommer til alle beboere.
VH Bestyrelsen
Egholm.
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