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StAtuS
På tAgPRojekt
BESTYRELSENS
GANG

På grund af frostvejret, stod facaderenoveringen stille før påske. Vi håber
haft
rigtig
travlt
i bestyrelsen,
og specielt
der
påVi
at har
vejret
snart
bliver
varmt
nok, til at murerne
kani infogruppen
gå i gang igen.har
Indtil
væretregner
gang de
i flere
har desværre
at infobrevet
videre
med,projekter.
at kunne Det
fortsætte
i starten resulteret
af april. Vii,må
endnu
er
blevet
nedprioriteret,
men
nu
er
vi
klar
igen.
Nedenfor
er
engang understrege, at man ikke må slukke for varmekanonerne inævnt
gården,
nogle
af om
de projekter
er kørtaf
affacaden
stablen.risikerer at mislykkes og
heller
ikke
natten, dader
tørringen
derved skal laves om, og medfører yderligere forsinkelser. Al henvendelse
vedrørende tagprojektet skal rettes til byggeleder Leif Olsen (22 43 96 84).

BEBOERUNDERSØGELSE

Vi fik rigtigAf
mange
besvarelser på beboerundersøgelsen
(100 stk.) og
ISoLeRIng
kæLdeRLofteR
udSkudt
gav os årsager
en del materiale
at arbejde
videre
med. Da sommeren
Afdet
praktiske
har foreningen
fundet
det nødvendigt
at udskyde var
ved at være
slut fik vi tid tilViatbeklager,
planlægge
hvordan
videreunødigt
arbejde
isoleringen
af kælderlofterne.
hvis
det hardet
medført
med resultaterne
forløbe.afLæs
mere herom
under workshop.
besvær
i forbindelse skulle
med tømning
kælderrum.
Kælderrummene
skal
dog på et senere tidspunkt tømmes under alle omstændigheder, idet vi
regner
fortsætte
projektet
sommer.
Vi fikmed
ogsåatendelig
trukket
lod til
blandt
deltagerne om 2 x brunch

på Cafe Alma og vinderen blev Bjørn Hansen som har modtaget
gavekortet.
Infogruppen-ønsker
tillykke til Bjørn og takker samtidig
møde
om huSoRden
ny dAto
alle for deres
deltagelse.
Bestyrelsen
har været
nødsaget til at ændre datoen for mødet angående
revideringen af foreningens husorden. Beboermøde kommer til at
foregå torsdag den 4. april. Der er blevet omdelt en indkaldelse til alle
andelshavere,
WORKSHOPhvori man også vil kunne læse oplægget - her er datoen
ved
fejl skrevet
til aten
være
d. 4. marts,
det er april.
Vien
afholdt
i oktober
workshop
sommen
opfølgning
på Vi tager som
førbeboerundersøgelsen.
skrevet udgangspunkt Deltagelse
i et oplæg med
fokus
på udvalgte
var ved
tilmelding,
ogtemaer.
selv om vi
Det endelige resultat vil blive fremlagt til afstemning på den ordinære
var få deltagere d.
- vores
andelsforenings størrelse taget i betragtning
generalforsamling
18. april.

- så blev det nogle rigtig hyggelige timer, hvor vi startede med at tale
om foreningens sociale liv og efterfølgende delte os op i to grupper,
en kældergruppe gAng
og en gårdgruppe. Vi fik nogle konkrete forslag på
BeStyReLSenS
Vibanen
arbejder
stadig
at gøre hjemmesiden
mere funktionel,
menDet
har har
som
bådepåbestyrelse
og udvalg arbejder
videre med.
desværre
oplevet
nogle
problemer
den
sidste
måned,
hvorfor
hjemmesiden
samtidig også betydet flere deltagende kræfter i udvalgsarbejdet, og det
har
været
nede. Hjemmesiden
er dog
oppeskub
at køre
igen nu.
kan
vi allerede
mærke virkelig
sætter
i tingene.
Vi er ved at gøre klar til generalforsamlingen, og har især haft fokus på
foreningens budget og regnskab. Generalforsamlingen kommer til at
foregå torsdag den 18. april.

FACEBOOK

Et venlig
af initiativerne
fra workshoppen er at AB Ingolf nu er på Facebook.
Med
hilsen
Infogruppen
Vi har lige/ Bestyrelsen
skulle prøve os frem, og kommer med en lille ændring, da vi
er gået fra at have en franske til nu at have en Facebookgruppe, så alle
beboere kan deltage online i det sociale liv i Ingolf. Søg efter AB Ingolf
og tilmeld dig gruppen.

Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig ved at scanne QR-koden til højre med din smartphone.
Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Vil du have dit eget eksemplar af infobrevet
med hjem, kan det hentes i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte
bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller
læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.
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StAtuS
EVENT På tAgPRojekt

På grund af frostvejret, stod facaderenoveringen stille før påske. Vi håber
er vel varmt
overstået
en succes,
mange
påSommerfesten
at vejret snart bliver
nok,og
tilvar
at murerne
kander
gå var
i gang
igen.beboere
Indtil
med,regner
og derdeblev
satatgang
i rytmerne
en Salsa
aften.
Eventudvalget
videre
med,
kunne
fortsætte med
i starten
af april.
Vi må
endnu
fortsatte
de gode initiativer
med
Efterfor
Tagvarmekanonerne
Projekt arrangement
for
engang
understrege,
at man ikke
må et
slukke
i gården,
at fejre,
ikke længere
er pakket
ind i stilladset
håndværkere,
heller
ikkeat
omvinatten,
da tørringen
af facaden
risikerer og
at mislykkes
og
derved
ogder
medfører
forsinkelser.
Al henvendelse
og at skal
vi nulaves
har om,
et tag
ingen yderligere
notits tager
af en efterårsorkan.
Der
vedrørende
tagprojektet
skal
rettes
til
byggeleder
Leif
Olsen
(22
43
96
84).
var pølsevogn og Kalles kaffe, og på trods af at graderne nu er faldet

betydeligt, var der varme og hygge i gården.

ISoLeRIng Af kæLdeRLofteR udSkudt

fortsætter
snart
med det
informationer
AfEvent
praktiske
årsagerog
harkommer
foreningen
fundet
nødvendigt vedrørende
at udskyde
juletræsfesten.
Som
altid
er
frivillige
meget
velkomne
til
stort
som
isoleringen af kælderlofterne. Vi beklager, hvis det har medført
unødigt
småt.i Skriv
gerne med
til event@ingolf.dk
og tilbydKælderrummene
din hjælp.
besvær
forbindelse
tømning af kælderrum.
skal
dog på et senere tidspunkt tømmes under alle omstændigheder, idet vi
regner med at fortsætte projektet til sommer.

KÆLDERLOFTISOLERING

Driftgruppen
og hermed- også
Bestyrelsen har måtte sande, at
møde
om huSoRden
ny dAto

kælderloftisoleringen
beklageligvis
må udskydes
Derangående
er bl.a.
Bestyrelsen
har været nødsaget
til at ændre
datoen forigen.
mødet
elektriske installationer
vi følerBeboermøde
os nødsagetkommer
til at få til
ordentlig
styr
revideringen
af foreningenssom
husorden.
at
på, forinden
en isolering
af kælderlofterne.
at fåtil
ordnet
foregå
torsdag den
4. april. Der
er blevet omdeltVi
enønsker,
indkaldelse
alle
andelshavere,
hvori
man også
vil kunne
læse oplægget
- her og
er datoen
tingene på en
forsvarlig,
lovlig
og gennemtænkt
måde,
det betyder
ved
en
fejl
skrevet
til
at
være
d.
4.
marts,
men
det
er
april.
Vi
tager
som
at projektet for det første er udvidet og for det andet nu skal planlægges
førpåny.
skrevet
udgangspunkt
i et oplæg
med fokus
på udvalgte
temaer.
Driftgruppen
oplyser,
at isolering
af kælderloft
kan
forventes
Det endelige resultat vil blive fremlagt til afstemning på den ordinære
ultimo denne vinter.
generalforsamling
d. 18. april.
I forlængelse af at kælderloftisoleringen er udskudt, er rydning af
beboerens kælderrum
BeStyReLSenS
gAngligeledes udskudt. Der blev blive informeret
Viyderligere
arbejder stadig
på atvigøre
mere funktionel, men har
så snart
ved hjemmesiden
mere.

desværre oplevet nogle problemer den sidste måned, hvorfor hjemmesiden
har været nede. Hjemmesiden er dog oppe at køre igen nu.
Vi er ved at gøre klar til generalforsamlingen, og har især haft fokus på
Med venligbudget
hilsenog regnskab. Generalforsamlingen kommer til at
foreningens
Infogruppen
/ Bestyrelsen
foregå
torsdag den
18. april.
Med venlig hilsen
Infogruppen / Bestyrelsen

Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig ved at scanne QR-koden til højre med din smartphone.
Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Vil du have dit eget eksemplar af infobrevet
med hjem, kan det hentes i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte
bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller
læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.

