NYHEDSBREV
Kære medlemmer,
Generalforsamling
Lørdag den 12. marts 2022 blev vores generalforsamling afholdt. 22. marts
2022 Marianne Schwartz blev valgt som ny formand, mens Gitte Pedersen, Torben
Lohfert og Lene Rasmussen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Dermed fik vi valgt
en fuldtallig bestyrelse inkl. suppleanter, ligesom der blev valgt bilagskontrollant og
bilagskontrollant-suppleant samt delegerede til kongressen.
så snart referatet er skrevet, godkendt og underskrevet, vil det blive lagt på
foreningens hjemmeside.
Nedsættelse af udvalg – ladestandere til el-/plug-in biler
På generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte et udvalg til at arbejde videre
med løsningsforslag til evt. fremtidige ladestandere til el-/plug-in biler i vores
område. Der var enkelte medlemmer, som på generalforsamlingen tilkendegav, at de
ønskede at indgå i dette udvalg, men udvalget har brug for flere hænder. Derfor søger
vi medlemmer, der ønsker at bidrage til udvalgets arbejde. Har du allerede – eller
påtænker du fremtidigt at anskaffe dig – en el-/plug-in bil, kan du herved få
muligheden for at præge en evt. fremtidig mulighed for landestandere i området. Send
dine kontaktoplysninger til kontakt@ofharrestrup.dk, så formidler vi kontakten til
udvalget
Affaldssortering
På generalforsamlingen nåede vi ikke omkring den fremtidige affaldssortering, men
som det fremgik af bilag til indkaldelsen bliver der en affaldsstation ved Valhalla (uden
for værkstedet), hvor der ud over glas og papir fremover vil kunne afleveres plastic,
pap og metal (dåser etc). Herudover vil der blive etableret en affaldsstation ved den
gamle containerplads til indsamling af plastic, pap og metal (dåser etc). Vores
områdeansvarlige er i færd med at klargøre de to affaldsstationer med
containerskjulere, og når disse er færdiggjort, vil vi meddele Vestforbrændingen, at vi
er klar til at modtage de pågældende containere. Sorteringen af henholdsvis restaffald
og mad-affald afventer, at vi i løbet af sæsonen får udbygget halvdelen af
containerskjulerne på p-pladserne, således at de vil kunne rumme yderligere en 140
liters container til madaffald. De nuværende containere, som vi har stående på ppladserne, rummer 660 liter, og de vil fremover – når vi får implementeret
affaldssorteringen – blive anvendt til restaffald. Vejformændene vil blive orienteret
yderligere om udbygningen af containerskjulerne på p-pladserne, når vi efter
sæsonstart får mulighed for at indkalde disse til det årlige opstartsmøde til drøftelse af
fælles vejarbejde.
Digitale vandmålere
I sidste nyhedsbrev skrev vi, at I alle vil modtage en meddelelse om, hvornår

udskiftningen kan forventes at ske på den enkelte parcel. Der er den 21. marts 2022
udsendt varselsbrev til alle parceller på henholdsvis Asynjevej, Ceresvej, Emblavej og
Vidarstien. Herudover er der udsendt varselsbrev til dele af Gefionvej (i første omgang
alle parceller med ulige parcelnumre samt parcel nr. 2 – 32). De resterende
veje/parceller vil blive underrettet, når vi kommer længere frem i
forløbet. Varselsbreve er primært udsendt pr. mail. Medlemmer, der er fritaget for
digital post, modtager underretning via almindelig brevforsendelse.
Det er SHT Vand & Miljø der udfører opgaven.
Sæt x i kalenderen - Datoer
Sæsonstart den 1. april 2022
Dagrenovation første gang onsdag, den 6. april 2022 (indtil videre forlyder det, at
tømningsdag bliver onsdag, dette kan dog blive ændret).
Kontoråbent lørdag den 9. april og lørdag den 23. april 2022 kl. 10.00-12.00
Kongres afholdes søndag den 24. april 2022. De på generalforsamlingen valgte
kongresdelegerede vil modtage særskilt indkaldelse fra Gothersgade
Musikcafe fredag den 6. maj. Nærmere følger, når udvalget har detaljerne på plads. På
gensyn!
På lokalbestyrelses vegne /Gitte

