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Sommerhilsen 
Sommerferietiden nærmer sig, forhåbentlig med godt vejr og der kommer mere aktivitet i 
gården og forhaverne. Det er også blevet tilladt at mødes i større forsamlinger og det vil vi 
benytte os af. 
 
Generalforsamling i KU.BE den 9. september 2020 kl. 18.00 
er hermed varslet, indkaldelse og dagsorden udsendes jf. vedtægterne. Vi ønsker en 
grundig gennemgang og drøftelse af projekt facaderenovering og har også nogle forslag til 
vedtægtsændringer. For at få tilstrækkelig tid vil vi begynde kl. 18, hvor vi indleder med 
lettere forplejning. 
 

Forhaverne General Bahnsons Vej 
Forhaverne, møbler og krydderurter er til fælles brug og det er glædeligt at se, at de også 
bliver brugt. I år har vi bl.a. købt tre sæt borde og eksperimenterer med at skabe gode for-
hold både for mennesker og insekter, så vi har sået blomster og har ladt græsset stå i nog-
le af haverne. Sig endelig, hvad I synes eller har af forslag til forbedringer. 
  
Leg i gården 
Gården er heldigvis et sted, hvor børnene kan lege trygt og den bliver brugt flittigt. Der skal 
også være nemt fremkommeligt. Det vil være meget velkomment, hvis forældrene hjælper 
børnene med oprydning, så vi ikke risikerer at falde i henkastet legetøj og cykler. 
 

Lejelejlighed  
En af vores tre udlejningslejligheder er blevet ledig og efter gammel aftale arbejder vi p.t. 
på udlejning til viceværten. Der er selvfølgelig mange detaljer, som skal falde på plads, 
bestyrelsen arbejder sammen med administrator på sagen. 

 
Beboervaskeri 
Vi hører desværre, at det kniber lidt med at overholde vasketiderne nu og da. Det er 
enormt irriterende for den næste i rækken. Så vi opfrisker lige kort: reserver tid på vaske-
tavlerne ved viceværtkontoret, overhold tiden, efter ½ time er maskinerne fri; sørg for at 
være færdig til tiden, tøm dine maskiner og vær med til at holde orden i vaskeri. Så får alle 
en god oplevelse, hver gang. 
 
Sommerfest 2020 – og reception 
Når det nu er muligt, så vil vi selvfølgelig også have vores sommerfest, som bliver lørdag 
den 22. august, mere herom senere, men sæt kryds i kalenderen til en festlig lørdag aften. 
 
Vores vicevært Torben fylder rundt i august og det må være på sin plads med en reception 
i den anledning. Den holder vi fredag den 21. august. Der kommer selvfølgelig opslag om, 
hvordan det hele skal spænde af. 
Begge festligheder foregår i gården og foreningens telt skal op. Vi håber på frivillige til at 
hjælpe med at slå teltet op, som forventes at ske torsdag den 20. august ved 17-tiden. Du 
kan allerede nu give besked om deltagelse på bestyrelsens mailadresse: bestyrelsen@ab-
solholm.dk  
 
Og mens vi er ved gården, så er vi ved at se på fornyelse af grillene. 
 
Med disse ord ønskes alle en god sommer. 
 

 
Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 
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