NYHEDSBREV
Vi er kommet ind i det nye år og dagene bliver endelig lysere. Den nyvalgte bestyrelse er nu
kommet op i gear og vil gerne takke beboerne for den gode generalforsamling i slutningen af sidste
år og håber, at alle er kommet vel ind i det nye år.
Ekstraordinær Generalforsamling
På sidste ordinære generalforsamling var der et forslag, der kun blev foreløbigt vedtaget, da der
ikke var fremmødt nok beboer til et kvalificeret flertal. Derfor afholdes en ekstraordinær
generalforsamling d. 06/03-2017, hvor dette forslag endelig kan vedtages.
Den nye bestyrelse
Da alle i den gamle bestyrelse enten var på genvalg, eller ikke genopstillede, kunne de fremmødte
beboere selv bestemme sammensætningen af den nu nuværende bestyrelse. Bestyrelsen består af
både erfarende og nye ansigter såvel som unge og ældre. Derudover er der også sket ændringer i
starten af det nye år, hvor Nina Juma har valgt at tage overlov grundet nyt arbejde. Hun overlader
posten til 1. suppleanten Isabella Ravnholt Henschke. Vi vil gerne takke Nina for hendes store
arbejde for foreningen gennem de sidste 14 måneder.
Bestyrelsen består i dag af:
Bestyrelses Formand: Michael Sæderup (I bestyrelsen siden 01-11-2012 )
Bestyrelses Næstformand: Maria Kristensen (Ny)
Bestyrelses Kassere: John Eli Nielsen (Tidligere bestyrelsen fra 01-11-2011 til 01-11-2014)
Bestyrelses Medlem: Sheyma Rostami (Ny)
Bestyrelses Medlem: Isabella Ravnholt Henschke (Ny fra 13/02-2016)
Interne revisor: Michael Hansen & Henrik Skou
Gårdprojektet i Korsikagården
Det forventes at gårdprojektet får sin spæde fysiske opstart i april 2017 og arbejdet forventes færdig
sidst på efteråret 2017. I kommer til at bo ved en byggeplads og der kan forventes at komme en del
larm og roderi, mens det står på, men hold ud og lad os håbe på en varm og lang sensommer så vi
kan nye det gode resultat. Arbejdstid på byggepladsen er ca. kl. 06.00-17.00. Oftest mandag-torsdag
07.00-15.30 og fredag 07.00-12.00. I byggeperioden kommer de berørte beboer til at skulle parkere
cykler m.m. et andet sted end normalt, så hold øje med nærmere information fra entreprenøren.
Dørtelefoner
I løbet af sidste år har 220 ud af vore 278 beboer fået skiftet deres dørtelefonsystem. De sidste
beboere, der mangler, bor alle sammen i Korsikagården og de vil løbende få besked, når det bliver
deres tur i løbet af foråret 2017.

Med venlig hilsen
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