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27. marts 2018 

Nyt fra bestyrelsen 

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

seneste nyt fra bestyrelsesmødet i marts 2018. 

Ordinær generalforsamling 2018 

Tak for en god generalforsamling. Referat er udsendt og også tilgængelig på 

hjemmesiden, hvor du også finder de opdaterede vedtægter. 

Opdateret beboermappe 

Vi har opdateret kontaktsiden med den nye bestyrelse. 

Nye lamper på lofter og kælder 

Vi er ved at få nye LED-lamper, så snart har vi sensorlamper alle steder. 

Lamperne i kælderen slukker aldrig helt om natten, så ingen ender med at stå i 

en kælderrum, hvor der pludselig er helt mørkt. I stedet går lamperne på 

nedsat funktion, og da det er LED koster det ikke ret meget. 

Elektronisk rottefælde 

Vi afventer status af bekæmpelsen og TV-inspektion af alle kloaker, så vi kan 

se, om der er brud eller andet på dem, der skal fikses. 

Legepladsetablering 

I midten af marts startede etableringen af legepladsen og opholdsstedet. 

Arbejdsdag 2018 

Afholdes i gården den 20. maj kl. 11.00. Man skal være der fra starten for at 

få de kr. 600 retur. Traditionen tro slutter vi af med fællesspisning for alle 

deltagere. Ideer og input om hvad vi skal lave modtages hjertens gerne hurtigst 

muligt på mail damhjoernet@gmail.com. 

 

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 maj. 

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