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TAK for en veloverstået Generalforsamling og vi håber på,
at vejrguderne er kommet til hægterne efter en våd
påske!
Efter regnmængderne at dømme, har der været rigeligt
med væde i de højere luftlag.
Referatet fra GF ligger nu på hjemmesiden, som i øvrigt er
blevet gået efter i sømmene, så den nu fremstår
opdateret. Skulle i alligevel opdage fejl når i surfer på
fastebatteri.dk (hvilket i jo uafladeligt gør) må i meget
gerne henvende jer til sjac@onlinepost.dk
Men en ting er referat – en anden ting er nyhedsbrev!
Derfor:

Bestyrelsen
Max (63) er formand – tager sig af kontrakter og
kontakter med kommune, forbund og andre havenisser.

Steen (53) er kasserer – og tager sig af økonomi internt
samt holder øje med indbetalingerne til ventelisten.
Charlie (1) er bestyrelsesmedlem – og tager sig af alt
tænkeligt mellem himmel og jord.
Birthe (50) er bestyrelsesmedlem – og holder hånd i
hanke med Charlie samt rengøring og tjek af fælleshuset.
Pierre (48) er bestyrelsesmedlem – og tager sig af
forplejning på GF, booking af fælleshus samt tømning af
kloaktank og containere.
Nikolaj (35) er suppleant – og tager sig af kontakt til
skadedyrsbekæmpelsen. Hvis du ser en rotte – så SKAL
du henvende dig til Nikolaj. Det er et lovkrav at anmelde
rotter til myndighederne. Foreningen anmelder som
samlet – derfor er det Nikolaj, der har tjansen. Du skal
ikke selv henvende dig til myndighederne.
Søren (54) er suppleant – og tager sig af skriverier,
update af hjemmeside, venteliste m.m.
Skulle i have noget i posen til bestyrelsen kan i sende en
mail til
bestyrelse@fastebatteri.dk
-Eller lægge vejen forbi.

Ventelisten
Har længe været noget af et smertensbarn at
administrere. Nu forenkler vi processen, samtidig med at
vi åbner for tilskrivning for en begrænset periode.
En forenkling af processen muliggøres via noget indkøbt
software. Den betales af gebyrer for at stå på ventelisten.
Således bør det hele gå op i en højere enhed – og fejl
undgås.

Græsslåning af fællesareal
Nikolaj er ved at udarbejde en liste som vil blive lagt op
på hjemmesiden under fanebladet ”mest for medlemmer”.
Lige som sidst – det fungerede fint.

Gasmanden
Er stadig ikke en film af Alfred Hitchcock, men vores
allesammens Harry (56 i Dollarstreet)
Han er behjælpelig med gas, hvis man henvender sig.
Således ordene for denne gang.
Må det blive en velsignet sommer for os alle!
Bedste hilsner
Bestyrtelsen

