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Fire måneder er forløbet siden vi sidst udsendte et nyhedsbrev, og det er ikke så lidt, der
er sket siden da.
Først og fremmest blev der afholdt generalforsamling (GF), som vi er glade for fik et godt
forløb og positive tilbagemeldinger, som bestyrelsen i al beskedenhed vil tilskrive en god
dirigent samt lokalerne, som vi derfor har reserveret til ordinær GF onsdag den 10. april
2019. Så er I varslet!
Referat fra GF 2018 er godkendt og kan læses på http://www.ab-solholm.dk/referaterhusorden-etc, eller bed en af os fra bestyrelsen om en papirudgave.
Den første højt prioriterede opgave for bestyrelsen var at finde den bedst egnede nye
medarbejder til ejendommen, ikke nogen nem opgave at vælge blandt de mange kvalificerede ansøgere. Valget faldt på Torben og i løbet af den første uge har vi allerede haft megen glæde af ham. Mens Torben holder sommerferie hjælper Steen Laursen med at passe
ejendommen. Ved behov for akut hjælp: Jacob, tlf. 4063 7992 el. Otto, tlf. 2042 4413.
Arbejdet med porten er afsluttet med trådnet som før og nogle foranstaltninger for at hindre uautoriseret åbning af porten. Uautoriseret adgang i øvrigt må vi alle hjælpes om at
hindre. Brug de 10 sekunder det tager før lågen lukker, inden du fortsætter din færd.
Vi skal også se lidt på, hvad der skal ske de kommende måneder.
2. august er sidste frist for tilmelding til sommerfesten - SMS til 2064 4554 eller e-mail til
bachtuss@hotmail.com – gør det hellere nu end i morgen!
15. august skal vi bruge nogle glade arbejdsomme mennesker til at slå telt op
17. august SOMMERFEST 
18. august skal teltet pakkes ned igen (Sommer med sol og ingen regn ønskes)
Primo september er det planen at renovation af kældertrapper (vanger) begynder. I forhold
til GF har vi opnået et billigere tilbud. Mere information følger, når tidens fylde nærmer sig.
Bestyrelsen har ryddet op på varmemesterkontoret og gjorde rent som en hvid tornado.
Vi vil forsøge med at lave en fællesarbejdsdag den 22. september. bliver det derfor muligt
for alle – sæt kryds i kalenderen, på frivillig basis, at være med til at vedligeholde ejendommen, idet bestyrelsen har udtænkt følgende opgaver til muligt fællesarbejde:
- Træbeskyttelse af affalds- og redskabsskur
- Oprydning på lofter og i kældre og oprydning i ejerløse cykler
Som lokkemad vil bestyrelsen traktere med grillpølser m/brød og kølige drikkevarer.
Der kommer nærmere information om tilmelding etc.
Det er godt at se, hvordan gårdmiljøet bliver brugt flittigt af børn og voksne, vær OBS på:
https://hbr.dk/afbraendingsforbud-fastholdes/, og tænk jer om, hvis I vil grille.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

