Faste Batteri
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Det var så det år. 2020 – som vi aldrig glemmer. Ikke så meget pga
dejligt vejr eller gode gevækster i vores have, men mere fordi vi blev
lagt ned af sygdom i samfundet.
Lorteår!
Og Max døde midt i det hele og det bidrog just ikke mere til glæde og
optimisme.
Vi håber på gode tider. Vi sætter vores lid til, at vaccine kan sætte styr
på vores muligheder for, at kunne være sammen i fællesskab igen.
Hygge om en kop øl eller vin omkring et havebord i nabolaget.
Udveksle erfaringer eller udfordringer om det sælsomme hverv at være
haveejer!
Max ville have ønsket denne nytårsmail. Derfor kommer den, dog uden
de mest påtrængende nyheder.
Æret være hans minde!
Herefter lidt nyhed – om ikke andet ….

Vandhanerne på toiletterne
Er jo blevet automatiserede, således at de lukker vand ud, så snart du
nærmer dig med dine hænder!
Det er jo eddersmart!
Og ikke mindst slukker de automatisk for vandet, når du fjerner dine
hænder fra installationen.
Det er ren magi!
Senest er de blevet udstyret med fast strømtilførsel, således at vi ikke
skal skifte batterier på skidtet.
Nu kører det bare!

Hvad pønser bestyrelsen på?
Jo .. I lyset af de seneste års udførlige, og til tider uoverskuelige
referater af GF tænker vi at indføre beslutningsreferater fra den årlige
seance.
Dvs. At der er tale om en særdeles forenklet måde at udføre referatet på.
Ikke noget med ”så sagde Mona” – ”og det blev bragt på bane” …. Osv.
-Mona! Du ved, at vi dybest set elsker dig!
Kun og alene en præcis, enkel og overskuelig beskrivelse af mødets
indhold.
Og hvad blev der besluttet.
-Det pønser vi på!
Vi forventer en livlig debat om dette.
Selvom det er bestyrelsens opfattelse, at dette kan vi suverænt beslutte
uden påvirkning af GF´s mening.

Ny affaldssordning
Det er unægtelig ikke lige til. Der er mange udfordringer, som vi håber
på, at i alle vil tage imod på bedste måde.
En detalje er sortering i fælleshuset, når man har et arrangement
kørende.
Vi forsøger at finde en god, brugbar og ikke mindst holdbar løsning i
køkkenet.
Vi må se, om vi når frem til noget, som holder for os alle sammen.

Økonomi
Nyt emne i nyhedsbreve!
Men ikke desto mindre vedkommende for dem, som skulle have
interesse i vores pengetank.
Og den er god og solid.
Stadig valid for adskillige hundrede tusinder!
Vi har brugt en del penge på nyt gulv i fælleshuset og diverse andre
ting. Men stadig er alt godt, sundt og solidt funderet.

Økonomi i øvrigt
Vi arbejder på et bankskifte fra Danske Bank til en anden udbyder.
Ikke så meget pga Danske Banks efterhånden blakkede ry, men mere
fordi, andre banker giver os bedre muligheder for at navigere som en
lille forening.
Pt er vores fokus på Arbejdernes Landsbank.

Sidst – men ikke mindst!
Der arbejdes på at bygge en udendørs kasse til vores foreningsflag.
Flaget har igennem årene ligget strategisk tilgængeligt for udvalgte
medlemmer af foreningen, og de har varetaget det fortrinligt!
Lad det være sagt.
Men vi tænker, at det ville være mere ok at det var alment tilgængeligt.
Under ansvar – naturligvis!
Hænger du flaget op – så har du også ansvar for, at pille det ned igen.
Rettidigt!
Før solen går ned.
Sådan er det. Det er en grundregel for flagning. Og det synes vi skal
respekteres.
Der bliver således etableret en kasse – i umiddelbar nærhed af
fælleshuset – som flaget skal bo i.
Så ved i det.
Med ret til flagning, hvis i skulle have lyst, lejlighed og grund dertil.
Godt nytår og alt godt i øvrigt.
Bestyrelsen.

