Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Vil du med i Bryggenet?

Kanalen er allerede installeret og sender nu på
kanal 68 i Bryggenet.

Selvom Bryggenet har 23 boligforeninger som

Som omtalt i forrige nummer af Bryggebladet

medlemmer og vi har kontakt til yderligere et

holder Bryggenet ekstraordinært repræsentant-

pænt antal, så er der stadig enkelte foreninger

skabsmøde d. 24/2-04.

som vi ikke har fået fat i endnu.

Hovedtemaet for mødet er beslutning om de

Hvis du bor på Bryggen, men du ikke har et

Bryggenets frivillige supportgruppe har træf-

fremtidige radio- og tv-pakker i Bryggenet.

Bryggenet-stik i din lejlighed, så kontakt bestyr-

fetid for personlig henvendelse en time om

Der skal dog også tages stilling til nogle ved-

elsen i din boligforening for at høre hvorfor.

ugen, mandag aften kl. 18-19 i Beboerhjørnet,

tægtsændringer, herunder et forslag om at

Vi har god kontakt til Pressesiloen, EIGI, Saga

Leifsgade 7. I samme tidsrum kan man ringe til

tillade at Bryggenet udvides med medlemmer

G og til dels Haraldsborg, men der er jo ﬂere

support-telefonen, lokal (01)2668 / 88 38 70 07.

som ikke ligger på Islands Brygge.

foreninger på Bryggen, for eksempel Amager

Man kan også skrive til supportgruppen på

Desuden er der stillet et forslag om at ned-

Boulevard 4 og Thorshavnsgade 2, Thor-

mailadressen support@bryggenet.dk eller

bringe Bryggenets gæld ved at tilbagebetale

shavnsgade 4-10, Selandia Hus og Leifgården.

aﬂevere et brev i bryggenets brevsprække i

det overskud af likviditet som vi har fået fordi vi

Bryggenet vil meget gerne kontaktes af

Beboerhjørnet.

er blevet momsregistreret.

beboere og bestyrelser i disse foreninger så vi

Endelig er supportgruppen og en del andre

Endelig skal der vælges to nye suppleanter til

kan komme i dialog om hvorvidt Bryggenet er

med forstand på brugen af computere gan-

bestyrelsen da begge de suppleanter der blev

interessant for jer.

ske aktive i Bryggenets debatforum på www.

valgt i maj har måttet trække sig.

bryggenet.dk, så det er altid en god ide at

Da Repræsentantskabet er Bryggenets øverste

skrive et indlæg der hvis man har et problem.

myndighed og emnerne på mødet er vigtige for

Zulu er tilbage igen

mange bryggeboere vil bestyrelsen kraftigt opfordre til at alle foreninger sørger for at udnytte

Bryggenet har aftalt med TV2 Zulu at vi kan

deres pladser fuldt ud.

sende deres signal uden beregning frem til

Pt. har vi ikke fået nogen oplysning om

1/4-04, hvor vi forventer at have de nye

repræsentanter fra A/B Islands Brygge 3-5,

TV-pakkesammensætninger klar. Baggrunden

E/F Islandshus og E/F Langebro og hver af

er de pæne stemmetal Zulu ﬁk ved den vejle-

foreningerne A/B Gunløg, B/S Isafjord, A/B

dende brugerafstemning. Det er dog stadig

Njal og A/B Ny Tøjhus 1 har en ledig plads i

op til repræsentantskabet at beslutte om vi

repræsentantskabet.

skal beholde Zulu ud over den gratis periode.

Supportgruppen kan hjælpe dig med instilling af dine apparater og opsætning af din
computer. Alle andre henvendelser skal
ske til Kundeservice, f.eks. henvendelser
omkring tilmelding, regninger, fejlmedling
o.lign.

bryggenet

Support

