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Hej!
Mars kan vara både mystisk och lekfull med ömsom sol från klarblå himmel och ömsom frost och
kyliga nätter. Men framförallt ger månaden oss längre dagar och ett ljus som väcker tankar och
känslor om en annalkande vår och sommar. Vårdagjämningen är det första meteorologiska vårtecknet och inträffar alltid i mars månad. Vårdagjämningen innebär också starten av ett nytt år
inom många olika kulturer. Det nya året, Norouz, firas av ca 350 miljoner människor världen över.
Under förra årets stämma kom önskemål om en extra ekonomisk översikt för samtliga medlemmar. Detta för att alla ska få en möjlighet att fördjupa sig i föreningens ekonomi inför ordinarie
årsstämma. Därför bjuder vi HSB:s representant, tillika ekonom, Magnus Andersson till ett ekonomimöte där samtliga medlemmar är välkomna. Detta möte kommer att äga rum före ordinarie
årsstämma torsdagen den 21 april, klockan 18.00–19.00.
Föreningens ordinarie årsstämma äger rum söndagen den 24: e april, kl: 16.00 i Vita Huset. Stämman är en mötesplats för alla medlemmar i föreningen. Ett forum för att tycka, fråga, delta eller
bara lyssna på diskussioner som berör oss alla på Djingis Khan. Jag vill således välkomna alla medlemmar till föreningens ordinarie årsstämma, ett spännande och viktigt möte i föreningen. I år har
vi fått ett par spännande motioner som handlar om ekarna, tvättstugan och motorvärmeplatser.
Så om du vill påverka ditt boende med omgivning är du hjärtligt välkommen till denna stämma!
Som bekant slutar Håkan som vicevärd efter föreningens stämma och vi vill gärna avtacka honom
för hans enorma insatser och engagemang på Djingis Khan genom åren. Den 23 april blir det därför fest i Vita Huset! Vi äter och dricker lite gott och tittar/lyssnar på underhållning. Du tar med dig
vad du önskar för att säkerställa din vätskebalans och vill du ge ett bidrag (ekonomiskt eller på
annat sätt) till Håkans avtackning är du välkommen att göra detta på plats. Festen äger rum lördagen den 23 april, kl: 18.00.
Vi behöver veta hur många som kommer: Anmäl dig själv eller hela familjen senast 4/4 till
kontoret@djingis.se . Välkomna!
Norouz kommer med budskap om jordens uppväckelse och visar att marsmånad är speciell. Det är
förändringarnas månad och porten till våren, så oavsett naturens fördröjning och vinters något
envisa fäste är våren på väg! 
Önskar er alla Norouz Pirouz (Gott nytt år) och en glad påsk!
David Homayoun Latifpour, Ordförande

Tre viktiga datum i april
21 april - 18:00
23 april - 18:00
24 april - 16:00

Ekonomimöte med Magnus Andersson, HSB-ekonom
Fest! Avtackning av vicevärd Håkan Flensburg
Årsstämma
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Ombyggnad
Den som planerar att bygga om inomhus måste se till att viktiga funktioner som el- och/eller kabeluttag samtidigt inte tar skada eller slutar att fungera!! Vänd er till föreningen som kan hänvisa
till lämplig kompetens för åtgärder och besiktning - den boende står själv för kostnaderna.
Vi jobbar på att inom kort ha fullständiga direktiv kring alla typer av ombyggnader på hemsidan. En
inventering av fläktsystemen på hela Djingis kommer också att ske under våren.
Tvättstugan
Vi har fått propåer om att tvättstugebokningen inte fungerar med iPhone 6. Detta utreds just nu
och kommer att åtgärdas.
Årsstämma
5 motioner har inkommit till styrelsen inför årets stämma. Information om dessa får ni separat i
samband med kallelse.

GR

Nästa möte för gårdsrepresentanter

20 april kl 19

Vicevärd: Håkan Flensburg
Expeditionstid: torsdagar 17.30 - 19.00
Telefon: 046-12 03 34 Fax: 046-15 94 96
Brev: Brf Djingis Khan, Uardavägen 131, 224 71 Lund
Du kan också lägga en lapp i Vita Husets brevlåda.
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