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Nyhedsbrev 

December 2019 

Generalforsamling 28. januar 2019 

Den ordinære generalforsamling afholdes:  

tirsdag den 28. januar kl. 19.00-21.30 

i det sædvanlige lokale over caféen i Højbjerg Badmintonhal. I år igen byder Ejerlavet 
på spisning i Badmintonhallen kl. 18-19 for hele familien. Det var rigtig hyggeligt og 
velsmagende sidste år. Skriv venligst på tilmeldingen, hvor mange voksne og børn I 
kommer til aftensmaden. Til generalforsamlingsmødet er der øl, vand, te, kaffe og lidt 
sødt.  

Noter datoen allerede nu. 

Vær opmærksom på at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest mandag den 13. januar 2020. 

Herefter omdeles indbydelsen med dagsorden og indkomne forslag senest lørdag den 
18. januar. Tilmelding kan afleveres ”manuelt” på papir til bestyrelsen – eller sendes 
via ejerlavets hjemmeside senest tirsdag den 21. januar 2020. 

I år er Lars Bjørnholt, nr. 23, på valg. 

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. 

Det vil også være en stor hjælp i alle de mørke timer, at I klipper træer og buske ind, 
så lyset fra gadelygten kan ses klart fra enden af stierne. Det gælder specielt de ulige 
husnumre. 

Forerebyggende initiativer for at undgå indbrud 

Tirsdag den 29. oktober var der en workshop arrangeret af Bo Trygt!, Østjyllands Politi og 
Aarhus Kommune. Formålet med workshoppen var den, at nedbringe indbrudstallet i Aarhus 
Kommune og dermed øge trygheden blandt borgerne. Fra bestyrelsen deltog Lars Bjørnholt. 

På workshoppen blev der informeret og diskuteret omkring hvilke initiativer den enkelte kan gøre 
for at forebygge/undgå indbrud. Herunder et kort udpluk af de ”guldkorn”, der blev delt: 

Tilmeld jer www.nabohjælp.dk 

 Vær nysgerrig og hils på alle, der færdes i kvarteret 

 Lav en aftale om, at få ens nabo til at stille bilen i carporten, når man er på ferie 

 Få naboen til at tømme postkassen og putte ting i skraldespanden, når man er på ferie 

 Lås samtlige indvendige døre, når man er på ferie 

 Tænd lys udenfor 

 Klip hækken i en højde, så en evt. tyv bliver synlig fra vejen af. 

 Gør det svært at bryde ind ved at tyveri sikre boligen 

 Ring 114 ved mistanke om indbrud. 

http://www.nabohjælp.dk/
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Fra ejerlavets side vil vi opfordre jer beboere på NBV at underrette bestyrelsen ved indbrud. 
Så skal vi nok sørge for at informere alle beboere på vejen efterfølgende. 

Benyt bogreolen 

I Vaskehus Øst står ejerlavets bogreol: Gå bare over og kik og tag nogle bøger med 
hjem: Der er alle mulige bøger: helt nye romaner, gamle romaner, krimier, børnebøger, 
juleklip, madopskrifter, havetips, sundhed og meget mere og også videoer. 

I Vaskehus Vest: stole, borde, haveredskaber med mere. 

Nøgle til vaskehusene fås hos Lars Bjørnholt, nr. 23. 

  

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Kåre, Lars og Marianne 

(Nr. 47, nr. 23 og nr. 31) 

 

 

 

 

   Klip her!   

Tilmelding til generalforsamlingen 28.1.2020 

 

Hus nr.: _____  

 

Deltager i spisning kl. 18:  ja/nej:   _________  

Antal voksne:________  antal børn: ________ 

 

Antal deltagere i generalforsamlingen: ________ 

 

Tilmelding/framelding til bestyrelsen senest den 21. januar 2020. 

NB: Tilmelding kan også sendes via Ejerlavets hjemmeside  

 


