Nyhedsbrev februar 2021.
Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen er planlagt til 23. marts, og årsberetning, budget og adgangsbevis vil blive uddelt med
henblik på afholdelse denne dato. Imidlertid er det fortsat meget usikkert, om vi kan fastholde datoen. Der
vil blive givet besked, så snart vi har et overblik over de anvisninger, som myndighederne giver.
Vi har overvejet at afholde generalforsamlingen i digital form, men det er ikke bestyrelsens vurdering, at det
vil være hensigtsmæssigt.
Bredbånd fra andre leverandører end YouSee og Fastspeed
Situationen er nu afklaret, og alle udbydere af bredbånd kan nu bruge vores hybridnet. Vi ved at både Telia
og Telenor allerede har kunder her.
Hensynsfulde hundeejere er gode naboer
Med jævne mellemrum må vi gentage beskeden om, at man som hundeejer skal rydde op efter sin hund. Der
er ubehageligt, når vores medarbejdere, boldspillende børn eller folk der går tur bliver udsat for at træde i
efterladenskaber. Vis hensyn – saml op efter din hund!
Nærboks i Pinievangen
Bestyrelsen har nu besluttet, at Nærboksen flyttes til parkeringspladsen P Vest, hvor den opstilles der, hvor
vi plejer at have haveaffald. Så må vi finde et andet sted til det, når vi når frem til april.
Kørsel på græsset
Der er temmelig meget bilkørsel på stierne, selvom det vel næppe altid er nødvendigt. Hvad værre er, så er
der ofte nogen, der kommer ud på græsset med bilen. Og så går det galt – specielt nu, hvor der er meget
blødt. Så kan det komme til at se ud som her nedenfor. Derfor: Ingen kørsel på græsset – hverken nu eller på
noget andet tidspunkt (husk også at sige det til håndværkerne, hvis I har besøg af sådan nogle)

YouSee magasin om BlandSelv
Mange af vore medlemmer har valgt en BlandSelv løsning til deres TV pakke, men der er sikkert flere, der
kunne have glæde af BlandSelv. YouSee har udgivet et magasin om mulighederne, som du kan læse her
YouSee Magasin

