
Nyt fra bestyrelsen, februar 2012 
 
Til alle birkevængere: lidt information om bestyrelsens arbejde siden nytår: 
 
Næstformand 
Bestyrelsen har konstitueret sig med ny næstformand: nemlig Remmi Pedersen fra nr. 35. 
 
Byggesager 
Som det blev nævnt på forårets generalforsamling er der i foreningen et par byggesager, der har 
trukket ud i årevis. Det er uholdbart og vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi er parat til at bede 
kommunen om at skride til politianmeldelse og er gået i gang med forberedelserne hertil. 
 
Byggeansøgninger 
Har I planer om om-, til- eller nybygning, er det fremover Flemming i nr. 27 og Remmi i nr. 35, man 
skal aflevere ansøgning til.  
 
Skraldeordninger 
Har du spørgsmål vedr. vores skraldeordninger, kan du kontakte Flemming, der som oftest er på 
pladsen hver søndag mellem 11-12.   Dog tager Else Marie, nr. 160 sig af glascontaineren. 
 
Allonger 
Det er fortsat sådan, at kreditinstitutter – og ofte også bankerne - ved optagelse og omlægning af lån 
skal have en allonge, som er et tillæg til andelsbrevet. Allongen forpligter bestyrelse til at give långiver 
besked, hvis låntager fraflytter Birkevang eller kommer i restance. 
Vi har en tekst, som er godkendt af en generalforsamling og bestyrelsen har kun bemyndigelse til at 
underskrive allonger med den tekst. 
Man kan forvente at få en allonge retur i underskrevet stand indenfor én uge. Gebyret herfor er 500 kr. 
 
Vejbump 
Vi arbejder med etablering af to vejbump på Birke Allé. Bumpene er godkendt, så vi ikke får 
problemer med hverken udrykningskøretøjer eller skraldemændene. De er i øvrigt mobile, så de kan 
flyttes, hvis vi på et tidspunkt ønsker at bruge dem andetsteds. 
 
Hjemmesiden 
Nu har hjemmesiden fungeret i snart ½ år, der er indhøstet nogle erfaringer og folkene bag er i gang 
med en runde med forskellige forbedringer. 
 
Generalforsamling  
Den årlige, ordinære generalforsamling holdes søndag 18.marts kl. 13.00 på Pejsegården. 
 
Telefonbog 
Telefonbogen er udkommet i en ny, revideret udgave. Har du tilføjelser eller ændringer, så skal de 
afleveres til Per i nr. 120, per@munch-andersen.dk 

 
hilsen, bestyrelsen, 5.februar 2012 

 
 


