
Hej Alle 

  
Hermed lidt nyt fra arbejdsgruppen: 
 
 
Det ser ud til at tingene går godt i Cikcilli. Der er lagt klinker hele vejen rundt om E blokken, så vi håber det 
holder vandet ude. Mehmets lejlighed er sat i stand med aircondition og kælderen er blevet malet. Bjarne fra 
E 36 har sørget for at ”indkørslen” ind til E blokken er lavet. 
Det ser ud til at tingene fungerer med vores nye administrator. Vi arbejde lige nu med at gøre 
generalforsamlingen klar. 
Erik fra SHS hjælper os med formalierne omkring generalforsamlingen den 29. september 2009. 
I vil i løbet af de næste 14 dage modtage den endelige indkaldelse, vedtægter og fuldmagter til dem af jer 
som ikke er til stede ved generalforsamlingen. 
Erik prøver på nuværende tidspunkt at danne sig et overblik over hvor mange der deltager ved 
generalforsamlingen, så skriv endelig tilbage til Erik om I deltager eller ej. 
 
Økonomi: 
Økonomien ser fornuftig ud, der mangler ”kun” indbetalinger fra 5 lejligheder. 
 
Alle opfodres endnu en gang til at aflevere en nøgle til lejligheden til SHS, så vi kan komme ind og 
lave gas aflæsninger. 
 
Samarbejde: 
Dialogen med de øvrige blokke er rigtig god. Der er lavet en fordelingsnøgle til betaling af driften af alle 
fællesarealer. Samarbejdet kører meget fint nu. Frank holdte møde med B blokken i uge 29, der var på 
mødet en god og konstruktiv dialog. 
 
 
Omskødning: 
SHS vil hjælpe hver enkelt lejlighed med at danne overblik, samt indsamle relevante papirer til 
omskødningen.  
Som I alle er klar over skal dette arbejde være færdigt senest 19. november 2009, så en klar opfodring til 
at alle sørger for at de relevante dokumenter kommer til Erik hurtigst muligt. Vi er alle afhængige af 
hinanden, da der skal søges samlet for hele blokken. 
I starten af juli sendte SHS en mail rundt med priser vedr. omskødning. Denne udgift påhviler hver enkelt 
lejligheds ejer og kan være forskellig fra lejlighed til lejlighed afhængig af om man har alle de dokumenter 
som behøves. Tag en dialog med Erik omkring hvad en omskødning koster for lige din lejlighed. 

 

HUSK GENERALFORSAMLING I CIKCILLI TEHUS DEN 29. SEPTEMBER 2009. 

 

 

På arbejdsgruppens vegne 

Søren Krogh Hansen 


