
Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2020 

 
 

 
Det er med stor glæde, at vi har fastansat Henrik Bakke som ejendomsfunktionær fra 
1.1. 2020. Vi synes, at vores område har mere end opnået sit tidligere fine udseende, og 
vi ser frem til foråret, hvor vi kan få et overblik over områdets beplantning og udbedre 
evt. skader og mangler på planter, buske og hække.  
 
 
De ubrugte cykler vil i nærmeste fremtid bliver fjernet af Nordsjællands Politi 
 
 
Vi er i gang med at færdiggøre en udvidet plan for snerydning og glatførebekæmpelse. 
En sådan plan er lovpligtig, men har ikke eksisteret tidligere. Planen vil blive lagt på 
hjemmesiden, når den er klar. 
 
 
Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med forslag til nye vedtægter og 
husorden. Disse har trængt til en modernisering og gennemskrivning, så også de 
mange allonger kunne blive en del af selve lovteksten. 
 

De skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling d.  25. marts 
kl. 19 i fællesrummet.  Der udsendes indkaldelse vedlagt diverse bilag. 

Mød op og gør din indflydelse gældende ! 
 
 
Ønsker du at opsige dit abonnement hos YouSee, kan dette gøres ved at rette 
henvendelse til vores administration. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus en måned. 
 
 

Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen. Det er et 
stort problem, at det sker alligevel, og det giver Henrik unødigt meget 
arbejde. 
Som forsøg vil vi i begrænset omfang kunne modtage og bortkøre storskrald, som 
beboerne ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen eller på anden måde 
bortskaffe. 
Kontakt en fra bestyrelsen, hvis I gerne vil af med storskrald. Bestyrelsen vil da vejlede 
jer i, hvordan dette kan foregå. 
  
 
 
Hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig på 
formand@jaegerhaven.dk.  Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor 
medlemmerne kan kommunikere indbyrdes. 
Der står mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside: www.jaegerhaven.dk 
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