
 
 

Indkaldelse til  Bilag 1 – Forslag nr. 1, 2, 4 & 5 til Generalforsamling    
 

 
 
 
 
Forslag 1: Støj efter kl. 20 - (fra Karina Larsen, nr, 13) 
Støj i ikke er i orden efter kl 20  
Lige meget om det er weekend eller hverdag 
 
Skal folk holde fest kan man jo i disse tilfælde informere sine naboer så er der jo aldrig problemer når det 
er enkelt tilfælde  
 
 
Forslag 2: Brug af værktøj mv.  - (fra Karina Larsen, nr. 13) 
Værktøj og brug af disse boremaskiner og andet elektrisk foreslår jeg ikke bør anvendes efter kl 18 
 
 
Forslag 4: Flere cykelskure - (fra Aase Møller, Egebo 9)  
 
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at etablere flere sikrede skure til cykelparkering. 
   
Begrundelse for forslag om cykelskure 
  
Jeg blev kontaktet af min genbo, som gerne ville låne min nøgle til cykelskuret, hvis jeg ikke selv skulle 
bruge den. Det havde jeg ikke noget imod, men sagde, at vi skulle tale med bestyrelsen først, og 
bestyrelsen henstillede meget til mig, at jeg ikke overlod nøglen til andre, fordi der er så mange, der 
gerne vil have plads i de skure. Det vil jeg naturligvis rette mig efter, men jeg er rigtig ked af det.  
  
Netop det, at der er så mange, der ønsker en sikret plads til deres cykler, siger mig, at der burde gøres 
noget. De skure, som hører til de fleste lejligheder, er ikke just balsale, og en enkelt cykel vil fylde bravt, 
og hvis man er en familie med 2 eller flere cykler, tror jeg, man får problemer.  
  
Jeg har ikke boet i Egebo mere end 2 år, men jeg synes, i den tid jeg har boet her, at jeg har hørt alt for 
mange historier om cykler, som bliver stjålet. Og en ting er, at det kan være ganske dyrt at få stjålet en 
cykel, noget andet er, at man er frygtelig på spanden, når man kommer en morgen og skal på arbejde, 
og ens cykel så er væk. Jeg har prøvet, selv om det er flere menneskealdre siden.  
 
Forslag 5 – Håndtering af sager i bestyrelsen – (Mette Louise Jensen & Morten Rasch Egebo 
8A) 
 
Vi foreslår at hvis man har en sag der skal behandles a bestyrelsen, at evt. får et sagsnummer og får 
tildelt en person og der varetager sagen, bade hos evt. håndværkere men også overfor beboeren. Dvs. 
Der er en kontakt og dermed ingen misforståelser eller sager der trækker ud pga. misforståelser ligeså 
en klar reference til sagen. De vil forhåbentlig hjælpe med håndtering af sager både for bestyrelsen men 
ligeså for beboeren.  
 


