
AB THOR NYHEDSBREV
Nyt fra bestyrelsen – december 2015

Konstituering
Efter en Generalforsamling hvor meninger og følelser fik frit løb, valgte den siddende bestyrelse, undtagen en 
enkelt, at trække sig. Bestyrelsen afholdte første konstituerende møde onsdag den 25.11.15 og bestyrelsens 
nye rollefordeling ser nu sådan ud:

Gitte Elisabeth Møller blev valgt som formand
Anna Westergaard blev valgt som næstformand
Sune Folden Lindholdt blev valgt som kasserer
Jeppe Kuld Jensen og Sara Norup Hellener er bestyrelsesmedlemmer
Andrei Busk og Nanna Kuld Jensen er suppleanter

Vi holder fortsat bestyrelsesmøde den første torsdag hver måned og indtil videre er der fortsat kontortid hver 
anden onsdag i lige uger, kl. 18.30-19.30. Dette vil dog med tiden ændre sig.

Den nye bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgåede bestyrelse for deres store arbejde i 
foreningen, og overrækker i den forbindelse de tidligere medlemmer en symbolsk gave.

Den første fase
Arbejdet her i opstartsfasen handler om at få overblik over foreningens drift og igangværende projekter og vi 
holder derfor overdragelsesmøder med de afgåede bestyrelsesmedlemmer som arbejdet skrider frem. Vi 
arbejder lige nu på:

•at få den daglige administration til at flyde, dvs. at mails bliver besvaret og der følges op på sager. Har du en 
mail liggende hos bestyrelsen, som mangler at blive besvaret, så sende den gerne igen. Derudover planlægger 
vi møder med samarbejdspartnere for at drøfte kontrakter og samarbejde ift. om noget kan forbedres.
•at få overblik over projektet med huslogbogen.
•at få indsigt i altanprojektet.
•at få overblik over evt. bankskifte fra Nordea til Arbejdernes Landsbank samt få vurderet vores lån.
•at få hjemmesiden på benene.



Festudvalget
Edel står hovedsageligt alene for festudvalget og sørger utrætteligt år efter år for at afholde fastelavnsfest og 
juletræstænding til stor glæde for os alle, særligt børnene. Edel arrangerer også påskefrokost og julefrokost, 
hvor man kan tilmelde sig mod et beløb. Hendes madlavning slår aldrig fejl og er dejligt forankret i det 
traditionsrige danske køkken.
Edels arrangementer er en fast tradition i foreningen og dem vil Edel gerne fortsætte med at holde i hævd så 
længe hun kan og det er vi meget glade for!
Men der er plads til mere, det er vi sikre på! Det er netop til arrangementer som disse, at vi lærer hinanden 
godt at kende. Så hvad med at udvide med loppemarkeder, sommerfest med kagekonkurrence og lidt sjovt for 
børnene - eller noget helt tredje? Vi mangler folk, der har lyst til at fylde festudvalget ud. Er du interesseret i 
festudvalget og har du lyst til at gøre det lidt hyggeligere og lidt sjovere for os alle, så skriv en mail til: 
hkg@parknet.dk.

Gårdudvalget
Gårdudvalget består i øjeblikket af Astrid og Christian, og de har foreløbigt mødt 
hinanden og talt sammen. Vi har sendt bud efter deres idéer, store som små, og vil i 
samarbejde med dem få et beboermøde for interesserede i gårdudvalget stablet på 
benene. Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil tage del i gårdudvalget, så skriv til 
bestyrelsen på: hkg@parknet.dk.

Gode idéer er kærkomne
Til jer, der allerede har taget kontakt for at tilbyde jeres hjælp eller assistance, TAK! Det varmer og det betyder meget, ikke kun 
for os, men for foreningen som helhed. En andelshaver udtrykte det sådan her i en mail: "Ligesom jer, er jeg meget opsat på 
at "genoplive" andelsånden, hvor vi er fælles om foreningen og hjælper hinanden, hvor der er brug for det - også uden for 
bestyrelsen."  Vi er fuldstændig enige! Andelsånden er den ånd, vi alle skal kunne mærke i de spændende projekter A/B Thor 
kommer til at rumme i fremtiden. Hvis du går med en idé eller bare har lyst til at byde ind med noget, du er særligt god til, så 
skriv endelig til os på hkg@parknet.dk.
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