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Generalforsamling	  2012/2013	  veloverstået	  
Efter	  en	  veloverstået	  generalforsamling,	  har	  bestyrelsen	  igen	  en	  klar	  retning	  for	  næste	  års	  periode.	  Vi	  
glæder	  os	  til	  at	  tage	  fat	  på	  et	  nyt	  år.	  
	  
Bestyrelsen	  skifter	  formand	  og	  næstformand	  	  
Bestyrelsen	  stiller	  nyt	  hold	  til	  2014.	  Fra	  starten	  af	  marts	  skifter	  formandsposten	  officielt	  til	  Morten	  
Duedahl	  (Jagtvej	  70)	  og	  næstformanden	  bliver	  Marlene	  Kruse	  (Stevnsgade	  37).	  Jakob	  Karsvang	  
(tidligere	  formand)	  og	  Mette	  Bjeldbak-‐Olesen	  (tidligere	  næstformand)	  forbliver	  dog	  i	  bestyrelsen,	  
men	  kan	  desværre	  ikke	  fortsætte	  på	  deres	  tidligere	  poster	  pga.	  arbejde.	  Husk	  at	  du	  altid	  kan	  finde	  en	  
oversigt	  over	  bestyrelsen	  på	  foreningens	  hjemmeside	  www.abpostgaarden.dk.	  
	  
Status	  på	  eventuel	  udlejning	  
Som	  Jakob	  nævnte	  i	  formandens	  beretning	  på	  den	  netop	  overståede	  generalforsamling,	  har	  AB	  
Postgaarden	  ikke	  foretaget	  sig	  noget	  aktivt	  i	  forhandlingerne	  med	  daginstitutionen.	  Vi	  har	  gjort	  vores	  
krav	  til	  en	  eventuel	  lejekontrakt	  klar,	  så	  hvis	  det	  har	  interesse,	  må	  daginstitutionen	  komme	  med	  et	  
oplæg.	  Dette	  har	  givet	  en	  reaktion	  fra	  daginstitutionen,	  men	  vi	  fortsætter	  med	  at	  lede	  efter	  nye	  
lejere.	  Vores	  mægler	  (La	  Cour	  &	  Lykke)	  er	  blevet	  sat	  i	  gang	  med	  at	  finde	  nye	  emner.	  	  
	  
Cykler	  i	  kælder	  
Vi	  vil	  gerne	  opfordre	  beboere	  til	  ikke	  at	  stille	  cykler	  foran	  kælderrum	  eller	  i	  gangarealer,	  hvor	  der	  ikke	  
er	  afsat	  plads	  til	  cykler.	  
	  
Sæbeskuffer	  renset	  
Vi	  har	  fået	  vores	  rengøringsfirma	  til	  at	  rense	  sæbeskufferne	  i	  vaskekælderen.	  Det	  var	  tiltrængt.	  
	  
Fodring	  af	  duer	  og	  andre	  skadedyr	  
Bestyrelsen	  vil	  gerne	  opfordre	  beboere	  til	  at	  stoppe	  fodring	  af	  duer,	  da	  det	  tiltrækker	  andre	  former	  
for	  skadedyr	  til	  foreningen	  f.eks.	  rotter.	  Ser	  man	  evt.	  beboere	  eller	  forbipasserende	  fodre	  duerne,	  bør	  
man	  rette	  henvendelse	  til	  vedkommende	  om	  at	  stoppe	  og/eller	  orientere	  bestyrelsen	  eller	  Qvortrup.	  	  	  
	  
Ideer	  og	  forslag	  er	  meget	  velkomne	  
Visionerne	  for	  AB	  Postgaarden	  er	  et	  fælles	  projekt	  for	  alle	  beboere,	  og	  bestyrelsen	  tager	  meget	  gerne	  
imod	  idéer	  og	  forslag.	  Vi	  sætter	  stadig	  ikke	  gang	  i	  forskønnelsesprojekter,	  men	  vi	  laver	  gerne	  en	  
"ønskeseddel"	  til	  senere	  projekter.	  Husk	  at	  I	  altid	  kan	  kontakte	  bestyrelsen	  pr.	  mail,	  ved	  at	  bruge	  
kontaktformularen	  på	  foreningens	  hjemmeside	  www.abpostgaarden.dk.	  	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Bestyrelsen	  i	  AB	  Postgaarden	  
	  


