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Nyt fra bestyrelsen 
Vi afholder møde hver måned i kælderen på Valby Langgade 276. Her er 
seneste nyt for: april 2017.	  

	  

Lukning af varme: 
Varmen lukkes centralt fra 15. maj 2017. Husk at udluft ventiler etc. 

Punkterede ruder: 
Det er nu tid til at melde punkterede ruder ind. Læg en seddel i 

bestyrelseslokalet eller send en mail til damhjoernet@gmail.com senest den 10. 

maj 2017 med angivelse af ruden samt kontaktoplysninger på dig. Så bliver du 

kontaktet direkte af glarmesteren. 

Mærkning af cykler: 
Bestyrelsen mærker cykler i weekenden uge 17. Så hvis du bruger din cykel 

skal du fjerne strimlen senest den 6. maj, da vi samler ikke-brugte cykler ind til 

arbejdsdagen den 7. maj 

Generalforsamling 29. marts:	  
Fint fremmøde. Referat kommer ud snarest og også på hjemmesiden. 

 

Ny beboermappe: 
Følgende punkter er opdateret: 3. (kontakt), 5. (husorden), 6. (elektroniske 
vasketider og tørrerum), 7a. (ombygning sidste side), 8. (indvendig 
vedligeholdelse), 16. (ny internetudbyder), 18. (om vinduevask), 20. (solsejl og 
pavilloner til udlån). 

Arbejdsdag den 7. maj kl. 11.00:	  
Vi holder arbejdsdag den 7. maj kl. 11.00 i gården. Traditionen tro slutter vi 
af med fællesspisning for alle deltagere. Ideer og input om hvad vi skal lave 

modtages hjertens gerne hurtigst muligt.	  
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Udvalg	   Ansvarlig	  
Gård/have	   Marie (VL 270, st.tv) og Anette (VL 268, st. th)	  
Vedligeholdelse 	   Rasmus (VL 266, 1 th)	  
Sociale arrangementer	   Heidi (RV 199, 2 th)	  
Facebook og hjemmeside	   Lucas (VL 276, 1 th) og Emil (RV 193, 1 tv)	  
Vil du med? Så skriv til damhjoernet@gmail.com. Alle er velkomne.	  

Næste container: i forbindelse med arbejdsdagen 6.-9 maj.	  

Ansøg vores Facebook: www.facebook.com/groups/damhjoernet/ 	  


