Nyhedsbrev oktober 2020.
Fra bestyrelsesmødet
Bestyrelsen gennemgik regnskab per 30.9., og det ser fortsat fornuftigt ud. Samtidig er arbejdet med budget
for 2021 gået i gang.
Vi ved endnu ikke, hvordan afviklingen af generalforsamling for 2021 kan finde sted, men alligevel er det nu
tid til at minde om, at forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til bestyrelsen – det vil i praksis sige
kontoret – senest 31. december.
YouSee priser for 2021
Vi har fået priserne fra YouSee og Copydan Verdens TV for 2021. Der vil ske prisstigninger, og de nye priser
fremgår af skemaet nedenfor.
Pakke
YouSee Copydan I alt/md Årlig
Grundpakke
128,26
50,84
179,10 2.149,20
Mellempakke
342,95
55,14
398,09 4.777,08
Fuldpakke
469,60
64,72
534,32 6.411,84
Der er mere information på vores hjemmeside under TV Pakker og Priser
Nærboks
Som en ny service har vi indgået aftale med Nærboks, som er et selskab etableret af bl.a. Postnord og DHL.
Idéen er, at man får mulighed for at få sine pakker leveret til sit nærområde. Boksen er opstillet ved
Fælleshuset, og der er åbent døgnet rundt. På billedet er vores flinke postbud allerede i gang med at
aflevere pakker, der er bestilt til levering i Nærboksen.

Fliserne har vi lige lagt, og der er sået græs, så derfor ser det lidt ufærdigt ud. Der er også kommet flisesti til
hjertestarteren, der hænger lige ved siden af.

Renovering af oplagringsplads ved varmecentralen
På bagsiden af værkstedsbygningen er vi ved at anlægge en fliseplads, så vi får bedre orden på vores udstyr.
Her står vandingsudstyr og en del udstyr til traktoren.
Vi er også ved at plante potentilla langs indkørslen til varmecentralen, på det stykke, hvor der har været
liguster. Alt sammen en del af arbejdet med at holde en god standard i vores fælles områder.
Omlægning af sti i Cedervangen.
I passagen mellem Cedervangen 63 og 65 har der længe været problem med at skråning og sti er anlagt
forkert, så jorden skrider ned mod gavlen i C63. Derfor vil vi nu gå i gang med at omlægge stien, opstille
støttemur mod den høje del af terrænet og lægge ny flisesti og tilså med græs på den øvre del. Stien vil i en
periode være lukket, mens arbejdet står på.

Måske bliver det vinter
… og hvis det skulle ske, skal vi rydde sne og salte på stierne. Det er derfor vigtigt, at affaldsbeholdere ikke
står på asfaltstien. I øvrigt er det også sådan, at de skal stå på egen matrikel.
Intromøde i november
Vores halvårlige introduktionsmøde for nye grundejere vil finde sted 10. november, og trods de nye corona
restriktioner, kan vi fortsat lovligt afholde denne type møde.

