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November 2014 

Generalforsamling 27. januar 2015 

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. januar kl. 19.00-21.30 i det 
sædvanlige lokale over caféen i Højbjerg Badmintonhal. 

Ejerlavet byder på øl, vand, kaffe, te og kage. 

Noter datoen allerede nu �  og vær opmærksom på at forslag, som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. 
januar 2015. 

Herefter omdeles indbydelsen med dagsorden og indkomne forslag senest den lørdag 
den 17. januar. 

Tilmelding og eventuell 	 
 � �  � � � � � � � 
 � 	 � 	 � 	  � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � 	  � � � 	 �  	 � - eller 
sendes på mail til bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk. 

I år er Marianne Møller og Michael Hilmar på valg. 

Klipning langs stierne 

Som I sikkert også har bemærket, er der blevet klippet og luget og fejet her på stierne, 
så det ser rigtig pænt ud.  

Containeren var da også fyldt helt op. Firmaet sagde, at containeren havde samme 
størrelse som sædvanlig: blot var den lavere, men til gengæld længere.  

Malet i Vaskehus Øst  

På sidst års generalforsamling blev det vedtaget at få malet Vaskehus Øst indvendig. 
Det er nu sket: både vægge og lofter er reparerede og malet nydeligt hvide.  

Facebook  

Der har været efterlyst er forum, hvor beboerne kan udbyde bytte/salg af værktøj, 
møbler osv. til de andre i ejerlavet. Og også et forum hvor beboerne kan tilbyde hjælp 
og efterlyse hjælp til forskellige små gøremål. 

Derfor har bestyrelsen som et forsøg lavet en Facebook side til Niels Bjerre Vejs 
Ejerlav. 

Den er lavet, så det kun er Ejerlavets beboere, der har adgang til den. 

Hvis du gerne vil have adgang til denne Facebook side, bedes du indsende din e-mail 
adresse til bestyrelsen. Du vil så modtage en invitation �  og herefter kan du læse og 
skrive indlæg, like, lægge billeder op med videre.   

Send din mailadresse til bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk. 

 

For god ordens skyld skal det lige slås fast, at kommunikation fra bestyrelsen til 
beboerne fortsat sker via hjemmesiden og via de sædvanlige nyhedsbreve i papir i 
postkasserne og på hjemmesiden. 
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Ejerlavets hjemmeside - www.nielsbjerresvej.dk 

Vi minder om, at ejerlavets hjemmeside, hvor der efterhånden ligger mange 
spændende ting. Her kan blandt andet referatet fra sidste års generalforsamling findes. 

Fyr fornuftigt i din brændeovn  

Nu er det fyringssæson, og da vi bor så tæt, er det vigtigt, at vi fyrer så rent som muligt, 
for at undgå at genere. Korrekt fyring er samtidig mere økonomisk. 

Hvis du som brændeovnsejer følger fire, enkle råd om korrekt fyring, kan du være med 
til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler. 

 

1.  Tænd op i toppen af brændet 

Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft 
imellem, så du kan tænde i den øverste del med optændingsblokke. Flammerne skal 
arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.  

 

2. Brug kun tørt træ 

Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.  

 

3. Sørg for rigeligt luft 

Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for 
store stykker træ.  

 

4. Røgen skal være næsten usynlig 

Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.  

 

Du kan læse mere om de 4 punkter på denne webside: 

http://mst.dk/borger/luftforurening/braendeovne-og-kedler/saadan-fyrer-du-fornuftigt/ 

Samme sted kan du også finde � � � � 	  � � � � � � � 	 
 � � � r � � � 	 � � � 	 � . 
 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Michael, Solveig og Marianne 

(Nr. 1, nr. 43 og nr. 31) 

 

 

 "  Klip her!  " 

Tilmelding til generalforsamlingen 27.1.2015 

 

Hus nr.: _____ Antal deltagere:______ 

 

Tilmelding/framelding til bestyrelsen senest d. 23. januar 2015. 

NB: Tilmelding kan også sendes på mail til bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk  


