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BLANDEDE BOLSJER

Ulla Prassé, en ildsjæl takkede af

På generalforsamlingen i februar takkede Ulla
af efter godt 20 års engagement i
grundejerforeningen, de seneste fire år som
kasserer. Nu mener hun, at der skal være mere
tid til familien, morgendukkerten (på alle tider af
året), dansen, veninderne - ja, you name it.

Ulla har som bestyrelsesmedlem altid passet
sine ansvarsområder (og af og til også andres,
hvis de ikke selv kunne få det gjort!). Og det
ikke bare nødtørftigt, men altid omhyggeligt,
godt og grundigt. I 1990 var hun initiativtager til
etableringen af festudvalget, der har været for-
eningens sociale omdrejningspunkt lige siden.

Kære Ulla, tusind tak for indsatsen. Din flotte
stil lader sig ikke uden videre kopiere, men vi
skal gøre hvad vi kan for at holde gang i gaden!

Anne Vedel

... sådan skriver København Kommune på sin hjemmeside www.givetpraj.kk.dk, hvor
man via en elektronisk formular har mulighed for at tippe kommunen om fx huller i
kørebanen, som bør repareres.

Hjælp os alle og brug 5 minutter på det, hvis du også er en af de cyklister, der synes at
det bliver sværere og sværere at styre udenom hullerne i vejen ud for REMA 1000.

Bestyrelsen



FESTUDVALGET
Formand og kasserer Frank Ellermann (Grækenlandsvej 145)

Udlejer Poul Erik Sørensen (Willumsvej 14)
sms til 20 47 15 93

Menige medlemmer Rasmus Vedel (Willumsvej 18)
Jørn Christiansen (Willumsvej 22A)

FASTELAVN 2018

Det var en hyggelig søndag formiddag den 11. februar, hvor vi fejrede Fastelavn med
tøndeslagning, varm kakao og hvad der ellers hører til dette traditionelle arrangement.
Igen i år havde REMA1000 sponsoreret fastelavnsbollerne. De 94 fremmødte
deltagere nød den forholdsvis milde Fastelavnsdag. Mange af deltagerne var i flotte
udklædninger. Meget flot deltagelse i betragtning af at dagen i år lå i tilknytning til
skolernes vinterferie. På billederne ses de glade kattekonger/dronninger, bundkonger/
dronninger samt årets konferencier, der kun lige akkurat var nået ud af sengen.

Frank Ellermann


