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Dambakken den 22.02.2016 

 

Kære alle, hermed nyhedsbrev nr. 1 indeholdende nyheder fra 1. kvartal 2016. 

 

Generalforsamling i beboerforeningen d. 23.01.16 er afholdt. 

Der er afholdt ordinær generalforsamling i beboerforeningen, med god tilslutning med 30 

deltagere og god debat. Se særskilt referat uddelt i postkasser sammen med dette 

nyhedsbrev. Referatet lægges også på beboerforeningens hjemmeside. 

 

Konstituering i beboerforeningens bestyrelse. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

 Formand: Willy R. Fløe 

 Næstformand: Jens Tidemann 

 Kasserer: Jens Warhøi 

 

Ingen fastelavnsfest i 2016 

Da fastelavnsfesten i år ligger i en weekend hvor bestyrelsen er optaget af andre 

arrangementer, er det desværre ikke muligt for at arrangere fastelavnsfest i år. 

 

Bestilling af fælleshus 

Reserver fælleshuset ved at kontakte Ole Jensen på mail oje@deas.dk eller via Service Center 

på 7030 2020. Så tager Ole fat I jer og aftaler nærmere mht. booking af fælleshuset. 
 

Betaling for fælleshus: DEAS nye satser for leje af fælleshuset er: 

 Dagleje = 800,-kr. + Depositum 1.000,-kr. 

 Weekendleje = 1.500,-kr. + Depositum 2.000,-kr. 

 

Snerydning 

Snerydningen er generelt forløbet nogenlunde godt med det nye firma. Der har været et par 

mindre svipsere som bestyrelsen har gjort opmærksom på. Skulle der komme yderligere 

svipsere er det vigtigt at man kontakter Service Centret på telefon: 7030 2020, på mail til 

fs@deas.dk eller på App, se vedlagte flyer. Det er en god ide at medsende fotodokumentation 

af den manglende snerydning. 

 

Tomme lejemål er sat til salg hos NyBolig 

Bestyrelsen har set at der er sat lejligheder til salg hos NyBolig og konstateret at der er sat 

klistermærker i vinduerne på tomme lejemål. Bestyrelsen er ikke informeret fra DEAS eller fra 

ejer. Der har været afholdt åbenthus i den forgangne weekend. 

Her er link til NyBolig:  

http://www.nybolig.dk/ejerlejlighed/3460/dambakken/270160/0182 
 

Påkørsel af bil på parkeringspladsen, igen 

Der er igen sket påkørsel af parkeret bil på parkeringspladsen. Husk at lægge besked under 

viskeren med navn og nummer når du kommer til at lave buler/ridser. Skulle man se en der 

”glemmer” at lægge besked, opfordrer bestyrelsen til at man noterer synderens bilnummer og 

giver besked til politiet på 114. 
 

Henvendelser til beboerrepræsentationen bedes stilet til formand Willy R. Fløe nr. 

49. Henvendelsen bedes afleveret i postkassen eller sendes til: 

bestyrelsen@dambakken.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

mailto:oje@deas.dk
mailto:fs@deas.dk
http://www.nybolig.dk/ejerlejlighed/3460/dambakken/270160/0182
mailto:bestyrelsen@dambakken.dk


 

www.dambakken.dk 

 

 
 

DEAS App: 
 

DEAS 24syv  
Har du en smartphone? Så er vi altid lige ved hånden - 24 timer i døgnet,  
7 dage om ugen. 

Hvad kan DEAS 24syv 

DEAS 24syv er en app til din smartphone (Android eller iPhone), så du kan give os besked om en 
opgave, der skal løses eller stille os et spørgsmål - også uden for åbningstid. Så vender vi tilbage 
hurtigst muligt. 

Vi hjælper i de ejendomme, vi betjener, men du behøver ikke være lejer eller kunde i DEAS for at 
bruge appen. 

Installér på Android 

Har din smartphone styresystemet Android, kan du installere DEAS 24syv fra Google Play. 

Med en QR-scanner kan du også scanne koden og komme direkte til downloadsiden i Google Play: 

 

Installér på iPhone 

Til iPhone kan du hente DEAS 24syv i App Store via iTunes. 

Har du installeret en QR-scanner, kan du scanne denne kode og gå direkte til iTunes for at downloade: 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.miracle.deas24seven
https://itunes.apple.com/us/app/deas-24syv/id975182403

