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Brøndbyernes Haveby afd. 4     

Nyheder og information   14. årgang nr. 3. marts 2020  
 

 

Breaking News 
 

Kære Medlemmer. 

 

Fællesarbejder den 28. marts er aflyst – det samme gør sig gældende for standerhejsning 

og den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts.  

 

Affaldsbeholdere køres ud den 28. marts som tidligere oplyst. 

 

Flaget vil vejre fra flagstangen fra den 29. marts, idet foreningen officielt åbner denne 

dato. 

 

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde og meget kan ordnes på mail, dog stadig uden kasserer 

frem til den ordinære generalforsamling.  

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling samt evt. nye informationer om forholdsregler 

vedr. corona situationen, udsendes løbende på mail eller med post.  
 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen       Vi ses derude og pas på hinanden.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT-INFORMATIONER 

 

Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864 Hanne-Lise Schmidt    

Lena Andersen  Ken Hansen  

 

Mail til bestyrelsen:  bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med Hanne, som er formand, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt 

at træffe os på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonerne bliver besvaret. 

 

Vurderingsudvalget 

Jan Ludvigsen 20 16 36 69                      Inge-Merete Pedersen           Lise Berg Hansen     

 

Mail til vurderingsudvalget:   vurdering@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Jan, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt 

tidspunkt at træffe ham på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Fællesudvalget 
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Michael Christiansen 5383 6864              Jørgen Lytken                      John Kejser 

 

Mail til fællesudvalget                              faelles@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med en fra udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at 

træffe dem på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Byggeudvalg 

Lise Berg Hansen 31 14 44 56                    Hans Erik Steengaard         Michael Christiansen  

 

Mail til byggeudvalget:   bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med Lise, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt 

tidspunkt at træffe hende på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Leje af fælleshuset 

Pia og Asger Hansen / Nielsen  22 33 49 92  

Fælleshuset kan lejes inde på foreningens hjemmeside: https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/ 

Alternativt kan der mailes til følgende mail: udlejning@broendbyhavebyafd4.dk     
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