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Generalforsamling aflyst

Bestyrelsen er indstillet på at fortsætte endnu et år, og det samme gælder
suppleant Inge lykke, revisor Dorte Kvist og revisorsuppleant Christian Vessel.



Udvalget ang. udendørsarealerne ved Vaskehus Vest fortsætter. Udvalgets
medlemmer er: Anders Sølvsten, nr. 39, Kirsten Andersen, nr. 10, Rikke
Nørgaard, nr. 8, Jonas Madsen, nr. 1 og Anne Blankholm, nr. 2



4 containere på ca. samme tidspunkter:
16. april 2021, 18. juni 2021, 3. september 2021 og 29. oktober 2021.



Fælles havedage til vedligeholdelse af fællesarealerne ved vaskehusene.
De 2 havedage i år har haft dejlig stort fremmøde og var både hyggelige og
effektive. Et stort arbejde blev gjort med at skifte fliser ud på nogle af stierne.



Uændret vaskemøntpris.



Kontingent: her vedtog generalforsamlingen i 2020 et kontingent på 1000 kr.,
men da der ikke har været væsentlige udgifter indtil nu, foreslår bestyrelsen
kontingentfritagelse i 2021. Hvis det skulle være protester angående denne
ændring, hører vi gerne fra jer.

Stierne
Nu hvor vinter nærmer sig, er det rart at kunne færdes sikkert på stierne i mørket. Så
det er dejligt, når I holder stierne fri for græs og ukrudt - og fejer blade væk, så man
ikke snubler og glider på stierne. Og selvfølgelig rydder for sne og is, når det kommer.

Glemte sager
I Vaskehus Øst er der en bunke nydelige hvide håndklæder, hvide sokker og et enkelt
stribet viskestykke, som nogen har glemt at tage med hjem efter endt vask og tørring.

Benyt vores fælles bogreol nu biblioteket er corona-lukket.
I Vaskehus Øst står ejerlavets bytte-bogreol: Der er alle mulige spændende bøger,
videoer og CD’er. - Helt nye romaner, gamle romaner, krimier, børnebøger, juleklip,
madopskrifter, havetips, sundhed og meget mere.
Flotte børnebøger. Lige til bedsteforældre og forældre til en hyggestund i den mørke tid.
Nøgle til vaskehusene fås hos Lars Bjørnholt, nr. 23
Venlig hilsen bestyrelsen
Kåre, Lars og Marianne
(Nr. 47, nr. 23 og nr. 31)
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Niels Bjerres Vejs Ejerlav



www.nielsbjerresvej.dk

Coronasituationen gør det desværre nødvendigt at aflyse generalforsamling i januar
2021. Så vi kører videre, til der forhåbentlig kan afholdes generalforsamling januar 2022
– og følger i 2021 vedtagelserne fra generalforsamlingen 2020:

