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Beskæring af planterne omkring pergola 
Da vores pergola skal have en omgang træbeskyttelse og en kærlig hånd, vil planterne 

omkring pergolaerne få en ordentlig barbering i denne måned. Bare rolig :) Det vokser flot op 

igen. 

 

Referat fra Generalforsamling 2021 
Tak for en god generalforsamling. Det er simpelthen så rart at se jer allesammen og have 

konstruktive dialoger og diskussioner om vores forening og dennes fremtid. Referatet er 

netop blevet lagt op på vores hjemmeside. 

 

Highfive og stor tak til Steen 
Tusinde tak til Steen for at sætte julelys op i vores mørke decembergård. Det pyntede 

virkelig! 

 

Tag del i et udvalg 
Der er mange, der ønsker et beboerrum. Er du klar på at danne et udvalg og få det til at 

ske? Det indledende arbejde er faktisk allerede lavet.  

 

Der er ligeledes mange, der ønsker skraldet ud af gården, så der kommer bedre plads og 

forhold for os allesammen. Og her er de første spadestik også taget. 

 

Vi vil gerne opfordre jer til at tage del i et udvalg, så vi sammen kan få en endnu bedre 

forening med endnu mere liv.  

 

Hvis du har lyst til at gå ind i et udvalg eller danne et nyt (Det kan også være et andet udvalg 

end dem, som er nævnt her), så skriv en mail til bestyrelsen (bestyrelse@ab-thor.dk). 

 

Om bestilling af arbejde på foreningens regning 
Blot til orientering til dem, der ikke måtte vide det: Du kan ikke uden tilladelse fra 

bestyrelsen/SFG bestille håndværkere eller andet arbejde på foreningens regning.  

 

Har du et forhold i din lejlighed, som du mener bør udbedres og betales af foreningen skal 

du altid starte med kontakte SFG. Drejer det sig om et akutforhold uden for normal 

åbningstid (fx vandskade), har SFG en akuttelefon, du skal kontakte. Telefonnummeret står 

på vores hjemmeside. 

 

Hvis du er i tvivl om, hvad din vedligeholdelsespligt indebærer, og hvad som er foreningens, 

kan du orientere dig i §10 i vores vedtægter. 
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