
”Tjørnen”, Kirkepladsen 9, 8541 Skødstrup                                      
Andelsboligforeningen                                                                                   

Hjemmesiden: www.tjornen.dk          
  
28. Juni 2018 
 
 
 

Nyhedsbrev nr. 11 
 
 
Kære alle på vor interesseliste. 
 
Ledigt hus 
Til orientering bliver der et hus ledigt her i løbet af efteråret. Det drejer sig om et 100 m2 hus, som ligger på 
Tjørnehegnet.  
 
Hvis I er interesserede nu i et hus i vort bofællesskab, bedes I svare hurtigt tilbage på denne mail  - senest 
søndag d. 8. juli - og vi vil kontakte jer snarest herefter.   
 
 
Lidt fra dagligdagen 
Lige for tiden nyder vi sommeren. Vi har tændt for bækken og nyder de mange fisk i bassinet.  Til Sct 
Hans blev der arrangeret fælles grillaften med efterfølgende dessert. Alle, der var hjemme, deltog.  
Det blev en meget hyggelig aften.  
I 30. maj havde litteraturkredsen arrangeret tur til Jellinge. Vi kørte i egne biler – dog sådan, at de der 
kunne følges ad, gjorde det. Det blev en meget spændende tur. Udover Jellingestenene og museet så vi 
de velbevarede rester af den nærliggende gamle middelalderbro og endte på en nærliggende kro, hvor 
vi fik en dejlig frokost. 
I foråret har vi haft den årlige generalforsamling, som ikke bød på de store ting. Vi har et overskud på 
vore regnskaber, vi drøftede, om vi skulle investere eller sænke boligafgiften, men vi valgte at spare op, 
så vi har lidt at stå imod med, hvis det skulle komme reparationer o.lign. Vi har til intention at holde 
boligafgiften, som den er nu. Måske kan noget af vort overskud bruges på energibesparende tiltag. Det 
ser vi løbende på. 
 
 
Vedligeholdelser og nyanskaffelser 
Vi har haft en mindre utæthed ved vort svømmebassin, men omkostninger herved gik over vor forsikring. Det 
var en forholdsvis simpel sag, så det er for længst klaret. 
To af beboerne har lagt nyt parketgulv i biblioteket. Det pyntede. 
Vi har anskaffet os et elektronisk klaver, som fylder lidt mindre, og som kan noget mere. Det regner vi med, 
at vi får stor glæde af. Det skal ikke stemmes - så her sparer vi lidt. Det kan transponere sangene lidt ned blot 
ved at dreje på en knap. Det regner vi med, at vi får glæde af. Vi synger jo ikke længere så godt de høje toner 
– måske har det lidt med alderen at gøre.   
 
 
Interesselisten 
Vi har lige pt. 22 stående på vor interesseliste. Der er mange, som finder os, på vor hjemmeside og kontakter 
os. Vi tager en snak med alle, som er under 70. Vi gerne vil have nogle ind i vort bofællesskab, som ikke er for 
gamle. Vi skal passe på vor gennemsnitsalder.  
Hvi der er nogen, der ikke længere har interesse i vort bofællesskab, beder vi om en melding, så vi kan få jer 
slettet af listen. 
 
Vi håber, at I stadig er interesseret i at følge vort bofællesskab, og måske en dag flytter ind hos os. 
 
 
Mange hilsener til alle 
På andelsbestyrelsens vegne 
Jes Retbøll 
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