
Kære Alle i Søndervang 

Et kort nyhedsbrev, med fokus på, hvad det vil sige, at sidde i bestyrelsen i 

Hf. Søndervang. 

Som i alle nok ved, sidder jeg lige nu som konstitueret formand, og det har jeg 

det rigtig fint og godt med, der er 1 kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 

suppleant under mig, og de gør alle hver især, et helt fantastisk stykke arbejde,  

det må og skal der aldrig sås tvivl om.  

De medlemmer der har valgt at sidde i bestyrelsen er under mig, og dermed 

også mit ansvar. Så, er der et medlem af Søndervang der har problemer med 

nogle af de siddende bestyrelsesmedlemmer, skal de venligst kontakte 

undertegnede på mail: formanden@sondervang.info eller i kontortiden så et 

evt. problem kan blive taget op. 

Hvorfor nu alt det her, tænker i nok!… Jo, for hvis jeg f.eks. står på 

fællespladsen, går i gangene eller er i fælleshuset og hører, at en eller flere af 

mine bestyrelsesmedlemmer bliver overfuset, fordi han eller hun måske er 

kommet til at lave en fejl eller andet, ja så bliver jeg lidt sur, og ikke mindst 

skuffet. Det skal ikke være sådan at sidde i en bestyrelse, og slet ikke når det, 

at sidde i en bestyrelse er et frivilligt stykke arbejde, at det giver nogen ret til at 

overfuse, pga. et opstået problem. 

Så tilbage til mit udgangspunkt – vend ALTID tilbage til formanden så 

eventuelle problemer kan blive løst på den rigtige måde. 

Endvidere vil jeg også gøre opmærksom på, at al henvendelse til bestyrelsen 

skal ske på mail, ikke over hækken, på gangene eller pladsen. Et 

bestyrelsesmedlem der i sin have eller på foreningens områder, holder som 

udgangspunkt fri, så venligst respekter det og lav forudgående en aftale med 

vedkommende. En bestyrelse holder også fri en gang imellem � 

Brug følgende mailadresser ved henvendelse: 

sondervang@sondervang.info 

bestyrelsen@sondervang.info 

pligthold@sondervang.info 

udlejning@sondervang.info 

 



Eller henvend dig på kontoret i kontortiden den første tirsdag i: maj, juni, juli, 

august og september måned fra kl. 18.00 – 19.30. 

Håber på jeres forståelse herfor. 

 

Og så til noget helt andet… 

 

Grønt affald 

Der er bestilt afhentning af grønt affald til den 17. august, så I har mulighed for 

igen, at aflevere jeres grønne affald på pladsen i weekenden den 15. og 16. 

august, husk at poser og sække skal tømmes. Næste grønt affaldsdag, bliver ca. 

midt september. 

 

Nedfaldsfrugter 

Jeg vil også minde om, at nedfaldsfrugter skal fjernes hurtigst muligt grundet 

ROTTER. Rotter elsker de gamle frugter, men vi elsker ikke rotterne � så sørg 

venligst for, at få fjernet de nedfaldne frugter. 

 

Fortsat god sommer 

PBV 

Thomas 

 


