N/F Faste Batteri

Nyhedsbrev nr. 55 oktober 2021
Så er der atter nyhedsbrev.
Lidt hist og pist fra lidt af hvert.
Vores gesjæftige formand har opgraderet mødefrekvensen i
bestyrelsen. Siden han tiltrådte det hæderkronede embede har vi
afholdt 18 møder.
Henover små to år.
Der er tale om en betydelig, nærmest 100% stigning i mødeaktivitet.
-Hvis vi lige ser bort fra 2007-08, hvor der var betragteligt mere gang i
den, i forbindelse med flytningen.
Antallet af møder var astronomisk.
Alene i 2008 blev der således udsendt 12 nyhedsbreve!
Mødeaktiviteten i skrivende stund skal dog ikke ligge formanden til last.
Stålsat og påfaldende blåøjet går han til opgaven – opgaverne – med
arbejdsbuksen på! Og der er en solid svensknøgle i baglommen!

Skriverkarlen må klappe i sine små, blegfede hænder i salig fryd fra
sidelinjen.
Og spise smørrebrød til, efter et velovertået møde.
Med kniv og gaffel. Ganske som i ”Grøften” i Tivoli.
Scenariet er dog en anelse anderledes:
Ja! Vi mødes typisk kl. 17 og går så i gang med 2-3 timers møde.
Og afslutter med smørrebrød fra den lokale pusher af den slags.
Det betaler vi alle sammen. Vi trækker med andre ord udgiften,
ca. 315 kr. på batterikontoen.
Frynsegode .. yep.
Det er et emne, som sikkert kommer op på kommende generalforsamling, så nu er i forberedt på faktum og mulige skærmydsler.
Vi forbeholder os retten til at forsvare dette ektravagante indslag som
en nødvendigt del af vores indsats som jeres bestyrelse.
-Have mercy upon our humble heads!
Og hermed lidt nyheder til folket:

Nye bord/bænksæt til fællesarealet

Übernice bordbænkesæt fra Grønagergård savværk, udført i holdbart
lærketræ.
Vi har købt 3 stk. og de befinder sig nu på fællesarealet.
Slå bagdelen i sædet og nyd kvaliteten! –Af møblementet forstås ….
Godkendt at selveste forsvarsministeriet!
-Tænk lige over den ….

Skov & Naturstyrelsen omkring os.
Vores beliggenhed hører under denne afdeling under Kbh. Kommune.
Fredningsmyndighederne er også ind over.
De bestemmer. De har myndighed. De er ikke til at spøge med.
Så derfor er der god grund til, at deltage i en konstruktiv, lempelig
dialog med dem, når de byder op til dans.
Senest har de forhørt sig om muligheden for at tilslutte sig vores
vandsystem, For at kunne etablere vandingsanlæg til muhkøerne på den
nærliggende fælled.
Det vil i givet fald betyde gravearbejde ned igennem hovedstien.
-Begrænset adgang til foreningen med bil, for slet ikke at tale om
renovationslastbiler.

Vi gør hvad vi kan, for at planlægge/koordinere/tilrettelægge arbejdet,
således at det bliver til mindst muligt gene for os alle sammen.
Vi er med andre ord velvillige til at imødekomme deres ønske.
-Vi tænker at det nok boner ud på en eller anden god måde.
Samtidig – når de nu alligevel graver – benytter vi lejligheden til at
lægge et strømkabel ned i renden, så der på sigt kan komme
strømudtag ud til den fjerntliggende hovedindgang.

Faste Batteri Affald
Vores affaldsansvarlige melder ud!:
Sæsonen for affaldsafhentning nærmer sig en afslutning.
Helt konkret:
METAL bliver afhentet sidste gang
PAP bliver afhentet sidste gang
PLAST afhentes sidste gang
RESTAFFALD afhentes sidste gang
MADAFFALD afhentes sidste gang
FARLIGT AFFALD tømmes sidste gang
HAVEAFFALD afhentes sidste gang

mandag
fredag
mandag
torsdag
fredag
fredag
mandag

18. oktober
22. oktober
25. oktober
28. oktober
29. oktober
29. oktober
1. november

Når sidste afhentningsdato er passeret, må den respektive beholder
ikke benyttes, før sæsonen starter igen. Undtaget herfor er stålskabet til
farligt affald. Affaldsafhentning genoptages 1. april 2022

Skulle der opstå behov for afhentning af større mængder haveaffald,
fælleshusaffald eller storskrald uden for sæsonen, så henvend dig til
bestyrelsen, så vil vi prøve at finde en løsning.

Generalforsamling 2022 - 24. april
Jeps. Vi har planlagt forsamlingen til d. 24. april 2022.
Mød op! Kom ind i kampen! Deltag!
Vi ønsker så talstærkt, massivt fremmøde som muligt.
Kun på den måde, kan flertallets holdning og overbevisning komme til
sin ret. Og indflydelse.
Det er vores grundlag som bestyrelse, at arbejde videre på.
Så mød op. Deltag. Og styrk jeres bestyrelse!
Eller giv os et los i popoen, og lav om på bestyrelsen.
Så bliver det sikkert meget bedre … Historien vil vise det.
Dette var ordene for nu.
I håbet om en god vinter for os alle
De Bedste hilsner
Bestyrelsen

