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23. juni 2020

Kære beboere
Fester i gården og lån af foreningens telte.
Atter engang har en fest i gården givet anledning til klager. Senest natten mellem lørdag, søndag d. 20. og
21. juni. Dog ikke med lån af foreningens telte, stole m.m., da det først er muligt efter 8. juli, jf. tidligere
udsendt info herom.
Bestyrelsen var derudover ikke orienteret om festen.
Det er åbenbart vanskeligt at vise hensyn til andre beboere end en selv når festen er i gang.
Vi kan som bestyrelse opfordre, henstille osv. men vi kan ikke forbyde vor beboere at samles i gårdene, og
vi hverken kan eller vil rende rundt og opdrage, eller spille politibetjent.
Hvis der sker overtrædelse af husorden eller vedtægter kan vi give påbud, men det kræver vi har navne på
hvem der har overtrådt regler, og vi skal have vidner herpå.
Ellers er larm på fællesarealer en sag for politiet.
Inden man kontakter politiet, bør man gå ned til festdeltagerne og bede dem om at tage hensyn.
Hvis man er nervøs herved, så tag en nabo eller 2 med. Og kan man finde et bestyrelsesmedlem, som er
hjemme og har mulighed for at hjælpe til, er det også en mulighed.
Det er op til hver enkelt af os at vise hensyn, og til os alle om at sige fra når det ikke er tilfældet. Og det
gøres bedst ved at konfrontere dem der har svært ved at vise hensyn direkte mens det foregår.
I vores husorden fremgår det, at der ikke må spilles musik for åbne vinduer, samt at det ikke må være til
ulempe for andre beboere.
Det tolker vi således, at musik i gården, skal være helt slukket kl. 22:00, og i øvrigt ikke må være til ulempe
for beboerne i ejendommen.

Vi har måske været for naive, og viser det sig nødvendigt, må vi se på om reglerne for benyttelse af
fællesarealer skal strammes op, hvilket jo kan drøftes (som forslag) på en generalforsamling. Men er det
hvad vi ønsker?
Bestyrelsen skal henstille til, at der ikke spilles høj musik eller på anden måde støjforurenes i det fri,
samt at der efter kl. 22:00 ikke spilles musik i gårdene, og at man i øvrigt tager hensyn til sine
medbeboere, herunder informerer om et privat arrangement man ønsker at holde på vore
fællesområder.
Selv indenfor disse rammer er der god mulighed for en hyggelig sammenkomst med fællesskab, grillmad,
lidt vin osv.

Har man andre lyster, er der mange muligheder for at få en festlig aften og nat andre steder i byen.
Lån af foreningens telte:
Vi vil foreløbig lade muligheden for at låne foreningens telte mm være åben – efter den 8. juli, men viser
det sig, at hensyntagen til andre beboere ikke er tilstede, altså at reglerne ikke overholdes, lukkes der
omgående for denne mulighed. Dette også for allerede aftalte benyttelser, uanset man ikke selv er
ansvarlig for andres manglende hensynstagen.
Vi vil dog stramme kravene til benyttelse af foreningens telte, så der skal være lukket totalt ned for
festen kl. 22.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

