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Tøndeslagning
Fastelavnssøndag, søndag d. 15. februar 2015
Vi slår katten af tønden på Baggesensvej
kl. 11
Vi sørger for:
slikposer, fastelavnsboller, juice og varm rødvinstoddy
I sørger for:
at melde jer til og komme udklædte og i fastelavnshumør.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
---------------------------------------------------Tilmelding med oplysning om antal voksne og børn til Trine Jarløv, CPV 29:
via e-mail: trinejarloev@gmail.com, tlf. 2179 6048 eller en seddel gennem brevsoprækken,
senest søndag d.8. februar.

Formanden
Kære alle,

et tilbageblik på året der gik og et ønske om
planer for et nyt år.

Godt nytår 2015.
Med starten på et nyt år følger ofte ønsket om

I Ejerlauget gemmer vi dog den fulde status til
vores generalforsamling i maj måned.

Vi håber dog, at I har set, at hegnet langs med
Gurrevej er færdiggjort.

Tak for et velbesøgt julemøde. Bestyrelsen
håber, at I fandt det informativt. Vi håber ligeledes, at I har fået glæde af YouSee's renovering
af kabelnettet samt omlægningen af tvpakkerne. Det er få kommentarer, der er fremkommet i den forbindelse. Tak for hjælp til god
implementering.
Vi glæder os nu til Fastelavn, som bliver årets
første arrangement. Bestyrelsen håber denne
dag, at se mange beboere med børn og børnebørn, der har lyst til at give tønderne et 2015
slag!
I takt med, at erantis og vintergækker pibler op,
bydes det spirende forår velkommen med fuglefløjt selvom kalenderen stadig siger, at det er
vinter!

Ved "beskæredag" i februar og i forbindelse
med arbejdsweek-enden i foråret, er der gode
muligheder for at justere beplantningen langs
hegnet.

På bestyrelsens vegne
/Anette Sjøl.

Nyt fra naturen
Stjernesnot
Kort før jul så jeg noget, der lignede en klump
is i græsset på fællesarealet foran min terrasse.
Det viste sig at være en klump gelé på størrelse med en lille knyttet hånd. Et fænomen som
ofte forekommer i milde vintre. Stjernesnot. Det
er dog ikke stjernerne, som er forkølede. Det er
derimod en "langsom" frø eller tudse af hunkøn, som er blevet ædt af en rovfugl eller et
rovdyr, som derefter har gylpet paddens æggeledere op. De ligger herefter i det fugtige vejr
og svulmer op. Efterfølgende har frosten fået

klumpen til at falde sammen. Hvilket dyr, der
har gravet hullet ved siden af, ved jeg ikke.
/Trine, CPV 29

Kalender:
Fastelavn: søndag d. 15. februar
Beskæreweekend: d. 21.-22. feb.
Arbejdsweekend: d. 25.-26. april
Generalforsamling: tirsdag d. 19. maj
Redaktion: trinejarloev@gmail.com

Bestyrelsen foreslår, at de der har lyst, gennem året tager
fotos af deres gårdhave, som vi kan vise til julemødet 2015.
Husk at melde rettelser til medlemslisten til
Henning Vils Pedersen, Hv 4,
e-mail: henning.vils@webspeed.dk, tlf.: 4922 0200
Romernyt nr. 62 udkommer i april 2015. Indlæg modtages
senest mandag d. 23. marts.
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