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Medlemsorientering november 2022 

Kære andelshavere. 

Novemberholdet har været på det årlige besøg i Sanary og har haft mægtig travlt med at sørge for, 
at vores lejligheder mv. er vel vedligeholdt. Det ser ud til, at det endnu engang er lykkedes, så en 
STOR tak til Kurt Neergaard og eksterne,positive hjælpere for den store indsats. Der er lagt en 
rapport om besøget på hjemmesiden sammen med denne medlemsorientering. 

Lidt yderligere information. 

1. Der er købt nye skodder til lejlighed B. De gamle var for medtagne til, at det kunne svare sig 
at reparere dem endnu engang, så selv om det er en bekostelig affære, blev det besluttet at 
købe nye. Skodderne er leveret til en adresse i Danmark og vil blive transporteret til Sanary 
sammen med nye møbler til lejlighed A. Montagen af skodderne vil ske hurtigst muligt i 
2023.  

2. Toilettet i B har længe været under reparation uden, at det er lykkedes at få det lavet. Det er 
nu lykkedes at få fat i en VVS´er, der kan sit håndværk. Der skulle anskaffes en del 
reservedele, og dem har han fået bestilt. På grund af leveringstid på reservedele kunne 
reparationen desværre ikke blive færdig, mens Novemberholdet var til stede på adressen. 
Det er derfor aftalt med VVS`eren, at han vil færdiggøre reparationen, når Anders Andersen 
er i Sanary i uge 1/2. Det ser ud til, at det lykkes i 3. forsøg. 

3. Som vi tidligere har orienteret om, er assistancen fra Alban Grandel med rengøring og 
linned mv. ophørt, og endelig aflevering finder sted i løbet af uge 1/2, når Anders som 
nævnt er i Sanary. 

Anders har fået aftalt et møde med en eventuel ny leverandør, når han er i Sanary. Vi håber, 
der kan indgås en aftale om rengøring og ad hoc håndværkerhjælp og muligvis – men ikke 
nødvendigvis – aftale om linnedservice. 

I den forbindelse skal erindres om, at I stadig skal sende ankomstskema dog uden linnedleje. 
Ankomstskemaet bliver ikke som hidtil også sendt til Alban Grandel. Det er indtil videre til 
internt brug i vores system. 

4. Som I kan se i rapporten fra Novemberholdet, er den gamle lås i garageporten blevet 
erstattet med en kodet hængelås, så vi forhåbentlig undgår, at men ikke kan komme til sit 
skab ved ankomst. Koden til låsen kan I se på hjemmesiden under 
”Forening/dokumenter/Brugsanvisninger”. HUSK at låsen skal ”nulstilles efter brug”, da 
den indstillede kode ikke ændres, når man lukker låsen.  

God jul og godt nytår til alle. 

Bestyrelsen   


