
Kære Alle 

Stevns 18.04.2010 

Hermed lidt nyt fra bestyrelsen: 

Som I ved er der blevet installeret gasalarmer i alle lejligheder. Som tidligere skrevet ud, skal vi alle 

desværre købe et ekstra stik. Firmaet har ”taget” strømmen fra vores komfur, til gasalarmen. Det er 

desværre sådan noget der sker i Tyrkiet. 

 

Der er også blevet installeret brandslanger samt slukningsmateriale i E blokken. Slanger og alt er trykprøvet, 

så tingene virker og opfylder kravene. 

 

Vi er endelig blevet klar til at omskøde, det er vi glade for. Det har været et arbejde som vi har brugt meget 

tid på. Jeg skal som tidligere skrevet rundt bede alle om at overføre (hvis man ikke allerede har gjort det) 

192 YTL til SHS. Dette beløb dækker for SHS´s arbejde samt betaling til en landmåler. 

Vi har holdt et møde med arbejdsgruppen fra blok A & B. Samarbejdet kan blive lidt problematisk, da blok A 

& B på nuværende tidspunkt ikke har holdt generalforsamling og derfor ikke har en ejerforening. På 

nuværende tidspunkt er det kun blok E der har bidraget til samarbejdsaftalen økonomisk. Hverken blok 

A,B,C,F har betalt til samarbejdsaftalen, da ingen af dem har en bestyrelse ej heller en administrator. Vi 

blev enige om at fortsætte samarbejdsaftalen i forhold til pool og andre fælles områder et år mere, så vi 

trods alt kan benytte poolen, mens vi arbejder videre mod vores egen pool hvis vi kan blive enige om dette 

i blok E. Vi besluttede at vi i samarbejde vil reparere revnen ved poolen nødtørftigt. En større og nødvendig 

reparation af poolen og området vil blive en større udskrivning, og set i lyset af at det kun er blok E der har 

bidraget økonomisk er vi lidt forsigtige med at kaste os ud i dette arbejde. Samtidig med henblik på at vi i 

blok E aldrig vil være ejere af denne pool, men kun har brugsret så længe blok A & B tillader dette på deres 

generalforsamling. 

Lejlighed E10 er solgt til et tysk par, velkommen til dem. 

Ved siden af alt det øvrige arbejde, har bestyrelse arbejdet videre med tanken om en pool i blok E. Vi er 

kommet frem til en (syntes vi selv) god placering for poolen. Vi tænkte at den ideelle plads for poolen 

kunne være i Trekantsområde, se medsendte tegning. Vi er i gang med at indhente priser osv. Så vi kan 

diskutere dette projekt endeligt på vores generalforsamling. 



Som tidligere skrevet ud afholder vi generalforsamling den 22. september 2010, vi håber så mange af jer 

har mulighed for at være til stede i Cikcilli og deltage i generalforsamlingen. Der kommer indbydelse 

senere. Vi kan dog løfte sløret for at Heidi trækker sig ved generalforsamlingen. Dette valg respektere vi i 

bestyrelsen, men vil dog her sige at det bliver svært at ”erstatte” Heidi da hun har lavet et kæmpe arbejde 

for os alle. Med denne information opfodrer vi alle til at tænke lidt på om man kunne have lyst/tid til at 

være med i bestyrelsen. 

Med Venlig Hilsen På Bestyrelsens Vegne  

Søren 


