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God aktivitetsdag 
Den 3. april var det tid for forårets 
aktivitetsdag. Det var en god dag, hvor 
vi både fik sol og regn. Rigtig mange af 
jer var mødt op, og der blev gjort et 
godt stykke arbejde – blandt andet kan 
nævnes: skurenes tage blev renset, 
der blev gjort rent og pænt i værksted, 
tørrerum, fælleshus, redskabsskur og 
rundt om fælleshuset. Faktisk var vi så 
effektive, at vi kunne gå en time før 
planlagt.  
 
Frokosten bestod traditionen tro af en 
god omgang pizza i rigelige mængder. 
Der bliver bestilt pizza efter hvor 
mange, der har tilmeldt sig frokosten. 
Vil man hellere have fx en 
rugbrødsmad derhjemme i 
frokostpausen, er det vigtigt, at man 
husker ikke at tilmelde sig frokosten. 
På den måde undgår vi, at der købes 
for meget ind, hvilket i sidste ende 
betyder, at pizza (og penge) havner i 
skraldespanden.   

 

Til kalenderen 
Har du allerede noteret datoen for 
efterårets aktivitetsdag, som bliver 
den 30. oktober.  
 
Sommerfest for alle andelshavere 
bliver den 10. september, hvor der vil 
være grill, hygge, musik og 
underholdning for børn. Så sæt kryds i 
kalenderen allerede nu, og hold øje 
med postkassen, hvor du i løbet af 
sommeren vil modtage en indbydelse.   
 

Energimærkning 
Jelsbuen er blevet energimærket.  
Mærkningen er gældende fra i år, og 
hvis du ønsker en kopi af mærkningen, 
kan du få den hos mandagsvagten.  
Jelsbuens boliger er blevet tildelt 
energimærkningen B og C alt efter  
 

 
hvilke boliger, der er tale om. Da det er 
de færreste, der opnår energimærke 
A, placerer vi os ganske flot.  
 

 
 

Nyt fra antenneudvalget 
Ved sidste års generalforsamling blev 
der dannet forskellige udvalg – 
heriblandt antenneudvalget, som har 
undersøgt, om vi kunne få billigere og 
bedre løsninger. Status er dog, at 
antenneforeningen og dermed 
Jelsbuen har den billigste løsning. Du 
kan læse mere om 
antenneforeningens arbejde på 
www.damgaardslunden.dk. 
 

 
Vis omtanke for dine naboer 
Det er sommertid, og vejret bliver 
varmere. Det er skønt at kunne have 
døre og vinduer åbne, grille og nyde 
vejret i haven. Men med varmen kan 
der følge knap så dejlige stunder, hvis 
vi ikke viser omtanke for hinanden. 
Der skal ikke meget til. For eksempel 
er det altid god stil lige at spørge 
naboen, om de vil have eventuelt 
vasketøj inden for, inden du tænder op 
i grillen. Ligeledes kan du begrænse 
lugtgener fra affaldsstativerne i 
sommervarmen ved at slå knude på 
affaldsposerne, inden de smides i 
skraldespanden.  
 

Syn af fælleshuset ved leje 
Tidligere har det været Mette (nr. 29), 
der har stået for syn af fælleshuset. I 
fremtiden bliver det imidlertid Kathrine, 
som vil stå for denne opgave. Tag godt 
imod hende.  

 

Mandagsvagt – nye tider 
I juli måned er der kun mandagsvagt 
den 18. juli. Fra 1. august er 
mandagsvagten tilbage hver mandag, 
hvor der vil være åbent fra 19.00- 
19.15. Der er altså skåret ned på 
åbningstiden med et kvarter fra  
august, da det vurderes at dække 
behovet.  
 
 

 
 

Vist er de søde 
Duerne og fuglene, og der er kommet 
rigtig mange af dem i Jelsbuen. 
Desværre klatter fuglene, og især 
duerne og skaderne sætter sig på 
tagene og klatter, og syren i deres 
afføring skader tagene, hvilket i sidste 
ende kan betyde, at taget skal skiftes 
tidligere end planlagt. Derfor skal der 
lyde en opfordring til alle 
andelshavere, om at begrænse 
fordringen af fuglene.  
 

Bestyrelsen pr. 16. juni 
Efter generalforsamlingen består 
bestyrelsen af: 
Christina Bødker (nr. 40 – formand) 
Mette Mathorne Østergaard (nr. 29 – 
kasserer) 
Kathrine Overgaard Hansen (nr. 36) 
Rikke Andersen (nr. 28) 
Michael Svane (nr. 4) 
Mona Holkmann Jacobsen (nr. 6 - 
suppleant) 
Irene Philipsen (nr. 22 - suppleant) 
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god 
sommer.  

 

http://www.damgaardslunden.dk/

