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11. juli 2018 

Nyt fra bestyrelsen 

Vi afholder møde hver måned i kælderen på Valby Langgade 276. Her er 

seneste nyt fra bestyrelsesmødet i juli 2018. 

Vaskeri og booking af tider 

Vores elektroniske bookingsystem er gået ned. Vi arbejder på at finde et nyt og 

bedre system, men indtil da er der booking på papir i kælderen som i gamle 

dage. Alle oprettede brugere har fået besked pr. mail. 

Tørreområde og hundegård 

Vores naboejendom ønsker ikke, vi har adgang til området, hvor vi havde 

tørreområde og hundegård. De vil selv bruge området på et tidspunkt, da det 

tilhører dem. Bestyrelsen har holdt møde med repræsentanter fra ejendommen. 

Det var et godt møde, og der er etableret kontakt fremover. Nu er det lukket af, 

og faktisk betyder det, at der ikke kan komme ubudne gæster ind til os den vej 

nu, så det er positivt. Forslag til nye tørreområder modtages meget gerne på 

mail. 

Kloakskader, som konstateret ved rottefælderne 

Forsikringen vil kun dække det allermest nødvendige af vores kloakskader, men 

bestyrelsen er ved at undersøge om det ikke kan betale sig at få lavet alt, der 

er i stykker, hvis man alligevel graver ud. Det vil medføre en større udgift nu og 

her, men det kan vise sig at være godt på sigt. Pengene vil blive taget af 

formuen og ikke resultere i en stigning i andelsafgift. 

Udvalg Ansvarlig 

Gård/have Marie (RV 201, 2.th) 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: Første mulige weekend i september 

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