Nyt fra Bestyrelsen – Etape 3
marts 2010
Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes torsdag d. 29. april, kl. 19.30 i Sundby Sejlforening. Emner på
generalforsamlingen vil bl.a. blive hvorvidt der skal bruges penge på smøring af træværket eller ej,
samt orientering om den forestående 5-års gennemgang.
Vi minder om at flere bestyrelsesmedlemmer udtræder, og der derfor er brug for nye kandidater.
Overvej om ikke det er noget for dig at være med til at tegne etapen, eller om du kender en som
skulle have lyst.
Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til Kuben.

Indbrudsrisiko
Der har for nylig været observeret mistænkelige typer luskende omkring ejendommen, som
forsvandt når de følte sig observeret. Dette faldt sammen med et indbrudsforsøg i etape 5. Husk
derfor på, den mest effektive indbrudsforebyggelse er nabohjælp – læg mærke til mistænkelig
adfærd. En beboer foreslog at fotografere personer med mistænkelig opførsel – det var måske ingen
dårlig idé?

Parkering
Som I formentlig alle har set i brevet I fik i dag, vil vore P-regler fra 1. april blive håndhævet af
ParkZone. Dette skyldes primært at det har vist sig uoverkommeligt at håndhæve reglerne ved hjælp
af frivillige bestyrelsesmedlemmer.
Det er stadig de samme parkerings-regler, som primært skal sikre at der ikke parkeres så det vil
være til gene for brandvæsenet hvis vi skulle få brug for dem, samt forhindre at uvedkommende
bruger vores dyrebare p-pladser. Vi håber at den nye håndhævelse vil gøre sig synlig primært i form
af flere tilgængelige pladser.
Det er fortsat Grundejerforeningen som varetager parkeringsreglerne.

Husk det nu!



Vælg først en parkeringsbås, hvis det er muligt, for at undgå parkering langs
stuelejlighederne, men hvis det er nødvendigt, så pas på hækkene, når du stiger ud af bilen.
Luk din affaldspose, inden du smider den i affaldsskakten, så vi undgår lugtgener og rotter.

OBS!
Du kan finde referater fra bestyrelsesmøderne, FAQ og andre informationer på både ejerforeningens
og grundejerforeningens hjemmesider http://www.oresundstrandpark.dk
Hvis du vil kontakte bestyrelsen er du velkommen til at skrive på:
bestyrelsen@oresundstrandpark.dk
De bedste hilsner
Bestyrelsen

