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Henrik har nu opsat det nye legehus og legetårn på legepladsen. Der bliver fyldt nyt sand 
i sandkassen og gyngerne får nye dæk.  
 
Vinduesmaling er genoptaget og blok 3 og 2 er snart færdige, samtidig med maling af 
blok 1. De enkelte beboere vil få besked, når maleren skal indendørs for at male de 
franske altaner. 
 
De fleste altankasser er meget ødelagte, vand, jord og misfarvning trænger igennem til 
altanbrystningerne. Bestyrelsen vil derfor gerne finde en mere grundig og holdbar løsning, i 
stedet for blot at male dem igen. Det betyder, at vi udskyder maling af altankasser, gitre og 
altanbrystninger i blok 1 til vi har fundet en bedre løsning. 
 
For at undgå, at problemet bliver større, skal alle tømme deres altankasser for jord – 
også dem i blok 2 og 3 for at undgå, at det nyligt udførte malerarbejde ødelægges for 
hurtigt. Blomster m.v. skal plantes i løse kasser eller potter, der kan stilles ned i kassen. På 
denne måde kan de små afløbskanaler i begge sider af altankassen holdes frie. 
 
Motorcykler kan indtil der findes en anden løsning, parkeres på de op stribede normale P-
pladser. 
 
Bestyrelsen har lavet en haveplan for sommeren/ efteråret med bl.a. beskæring, flytning 
af enkelte buske og plantning af 3 sommerfuglebuske. 
 
Det skete jævnligt, at nogle påkørte pullerterne, som stod i svinget nord for blok 1. Vi har 
derfor besluttet helt at fjerne dem. Bestyrelsen henstiller til, at den gule stribe respekteres, 
så der ikke holdes/parkeres dér til gene for de store renovationsbiler og øvrige lastbiler. 
 
Henrik kæmper desværre stadig med problemer med skrald og fejlsortering -  i nogle 
opgange fyldes skakterne med usorteret affald, og skrald, der ikke er i poser. Udenfor 
smides der stadig især pap og plast i de forkerte containere. LÆS på skiltene, 
hjemmesiden, de udleverede brochurer m.v. hvordan der skal sorteres! Det tager alt for 
meget af Henriks tid, og containerne bliver ikke tømt, hvis der blot er den mindste 
fejlsortering! 
 
Desværre kunne vi pga. Coronakrisen ikke gennemføre den planlagte 
ekstraordinære generalforsamling d. 25. marts om vedtægtsændringerne. 
Vi har ventet på, at forsamlingsantallet blev sat op og imens arbejdet med at finde et 
egnet lokale, hvor generalforsamlingen kunne foregå på forsvarlig vis. Det er nu 
lykkedes og indkaldelsen bliver sendt ud i løbet af sommeren: 
 
        1. ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 26. august 
 evt. 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 16. september 
Og den ordinære generalforsamling d. 28. oktober 
Alle møderne vil finde sted i Kildeskovshallen. Nærmere besked herom i 
indkaldelsen. 
 
Hilsen bestyrelsen 
Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.  
Vi vil stadig i begrænset omfang kunne modtage og bortkøre storskrald, som beboerne 
ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen eller på anden måde bortskaffe. 
 
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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