Ind i mellem de mere stille perioder kommer der somme tider sager,
som kræver en dyb vejrtrækning, før man kaster sig ind i dem.

Dødsfald.
Midt i januar indløb den meget triste meddelelse, at vort
mangeårige, meget aktive bestyrelsesmedlem Flemming Arp var
afgået ved døden.

De nye regler for placering af postkasser, og nogle personers
muligheder for at få posten “bragt til døren” har givet anledning til
en del forespørgsler. Det handlede om, hvornår ejendommen var
bygget, om det var post eller reklamer o.m.a. Vi måtte en tur om
Trafikministeriet for at få reglerne præciseret, men det lykkedes.

Det er et stort tab for foreningen.
Flemming var med sin store viden, bl.a. fra ansættelsen som
ekspeditionssekretær i Monopoltilsynet /Konkurrencestyrelsen, og
store hjælpsomhed, en uvurderlig samarbejdspartner for mig i
arbejdet for Forbrugergruppen. Hans interesse for forbrugerarbejdet
var stor, altid kunne man ringe for at få opklaret et tvivlsspørgsmål,
og Flemming kastede sig velvilligt ud i at finde et svar, som regel
fik vi løst problemet, og aldrig følte man at være til ulejlighed.
I mange år engagerede han sig meget i de svenske
forbrugerforhold, som han syntes er bedre for den almindelige
borger end her i Danmark; det udmundede i et særdeles
veludarbejdet oplæg til den gule folder, vi udsendte med forrige
nummer. Malmø var nærmest blevet hans andet hjem. Derudover
har han løbende sat flere aftryk på en stor del af arbejdet for
forbrugergruppen.
Som det beskedne menneske han var - vi vil savne ham.

Årets gang 2010

Vi har også lært, at man skal læse sin faktura godt igennem, når
man køber en vare. Vi er blevet præsenteret for et tilfælde, hvor det
leverede fjernsyn ikke var det , der stod på fakturaen, der manglede
nogle ting, som det købte indeholdt. MEGP 2 ctr 4, tekniske
specifikationer, som var sort snak for os utekniske på
købstidspunktet. Derfor opdagede køber først fejlen, da de havde
tilkaldt antennemand (det sædvanlige kryds mellem involverede
fagmænd), han kunne oplyse køber om fejlleveringen, og startede
dermed et maratonforløb i sagen., som desværre ikke er løst
endnu.
Abonnementer er noget kringlet noget, det være sig på f.eks bøger,
fitnesscentre, telefon, aviser, slankeprogrammer m.m. Det burde
være klart, at hvis man tegner et abonnement med en vis løbetid,
så udløber det, når perioden er gået. Men sådan er det ikke, der
skal siges op, sommetider med et ret langt varsel, ellers løber evt.
aftale videre. Man kunne jo vælge at sige op ved aftalens
indgåelse, for en sikkerheds skyld, men det kan ikke altid lade sig
gøre!
Og så kan vi ikke nok opfordre bilejerne til at indgå en strikt aftale
om reparationens omfang, når den indlevere på værkstedet, og
sørge for, at man er til at træffe evt. pr. telefon, mens bilen er “i
forvaring” hos mekanikeren. Går det galt, og der er lavet noget
uaftalt, kan man forlange bilen ført tilbage til det aftalte. Er sagen
gået i hårdknude, risikerer man selvfølgelig, at den erhvervsdrivende siger OK og går i gang med at skille køretøjet ad igen! Men en
aftale skal altså kunne dokumenteres, og Forbrugergruppen har
skemaer udformet efter FDM’s retningslinier, til hjælp.

I det hele taget skal man sørge for at have sine aftaler på plads. Og
helst skriftligt : “Det finder vi ud af” har givet adskillige grå hår. Det
går nemlig tit den efter forbrugerens mening den forkerte vej med
det, der “findes ud af” og så er det ofte for sent. Og så er det ikke
altid, vi kan hjælpe.
Det er ikke nogen hemmelighed, at Hvidovre Kommune i sommer
åbnede sin genbrugshal, som godt kan siges at være blevet en
succes. Det har taget sin tid at komme så langt, til gengæld har
glæden over det været stor, vi har presset på i mange år.
Sidst på året blev vi kontaktet af en journalist fra Politiken, som ville
skrive om arbejdet i Gruppen. Det blev til en dobbeltsidet artikel i
Lørdags Liv, flot udarbejdet af en dygtig journalist. Det gav
henvendelser fra vidt omkring, meget sjovt.
En sådan årsberetning bliver ofte til en gentagelse af de sager, der
løbende er blevet beskrevet i årets medlemsblade (vi har stadig
nogle på lager), og det er jo ikke så spændende, når man har læst
de blade. Vi har deltaget i de samme aktiviteter, som efterhånden
er blevet standard i arbejdet, et par stykker sammen med
Cyklistforbundet, bl.a. Vi cykler til Arbejde og Store Cykeldag, hvor
den arrangerede cykeltur pauserer på Hvidovres Byøkologiske
Center QUARK, hvor samtidig afholdes sommerfest, og der
underholdes med forskellige aktiviteter, mens den medbragte
madpakke indtages: Fåreklipning, honningslyngning fra centrets
bier, og så serveres der kaffe/the og nybagte vafler med nyslynget
honning. Det er en livlig dag med mange gæster i centret.
Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder, hvad vi finder er det
nødvendige, vi kan jo altid konferere indbyrdes pr. telefon, hvis der
opstår hastesager.
Økonomien er god, nogle medlemmer er så venlige at anse
kontingentet for et “minimums” og runder lidt op, det er vi glade for.
MEN - det ser noget sort ud fremover på grund af de nye
posttakster, det forekommer helt klart surt at skulle betale 25,- for at
sende kontingentet på kr. 40,- forholdet er urimeligt, det kan synes
som et problem at foreningens kontingent er så lavt!
Vi afventer udviklingen, og håber på fortsat velvilje fra vore trofaste
medlemmer.

Redaktøren tilstår!!
I sidste nummer gik det helt galt med teksten til kontingentet,
sætternissen havde været på spil, plejer nogle at undskylde sig
med, men her var det altså gement sjuskeri:
Det opkrævede kontingent skulle naturligvis dække 2011, (sådan
går det, når man snupper det fra sidste år - PC fremmer
dovenskaben) og registreringsnummeret på banken skulle være

1551-6 42 57 20.
Det viste sig så også efterfølgende, at det ikke var gratis at gå i
banken for at betale (nogen skal jo hjælpe den på fode igen!)

Undskyld - undskyld

Udsalg
Så bind mig, bevogt mig, bedøv mig med vin
og frels mig fra udsalg - og sikker ruin
Benny Andersen

Pristjek
1 l økologisk kærnemælk fra Naturmælk
Super Best
kr. 11,95
Føtex
kr 8,95

Det står der ..
(men med meget små bogstaver)

Fra et hefte med bogtilbud: brugt i nr 1 i11
Udover de bøger, du køber i din velkomstpakke, forpligter de dig til
at købe tre bøger til klubpris eller den særpris det første år. I
modsat fald bortfalder rabatten på velkomstpakken.
Hvordan forlaget så vil få rabatten indbetalt, hvis aftager af tilbudet
ikke vil betale de efterfølgende bøger?

andre, som så kan henvende sig, hvis de er interesserede. Målet er
at udnytte de allerede producerede varer bedst muligt og dermed
udsætte produktion og transport af nye varer mest muligt.
Ordningen er gratis at bruge, forudsat ens kommune har tilmeldt
sig. Det gør den ved at indbetale kr. 25.000,- til firmaet,
STORSKRALD, som driver hjemmesiden.
I forbrugergruppens område er foreløbig Albertslund, Glostrup og
Hvidovre kommuner tilmeldt, så brug det, når det nu er betalt.

Stødt melis
De dyre dråber

er “ligesom” blevet lidt mere stødt. Så finkornet, at det styrter ud af
strødåsen, og dermed alt for hurtigt overdoserer på morgenmaden
og frugtgrøden.
Det er jo ikke særligt i overensstemmelse med fremstødene for
mindre fedt og sukker.

Det er billigere at bakke ind ad indkørslen .

??????
Det skyldes, at motoren er varm, når man kommer hjem. Især hvis
man har en lang indkørsel, er benzinforbruget
mindre, når der køres fremad med den kolde motor.
Og så er det også mere trafiksikkert at køre forlæns
ud, det turde være ganske klart.



www.Storskrald.dk

Genanvendelse er blevet en anerkendt foreteelse. Under devisen
“en fælles ordning kræver en fælles løsning” har et par driftige
yngre herrer oprettet en hjemmeside, som gør det muligt at
“aflevere” tiloversblevne ting og dermed stille dem til rådighed for

Kontingent
Enkelte medlemmer har ikke indbetalt kontingentet for 2011.
Vi tillader os at vedlægge girokort til de pågældende.

Forslag til Vedtægtsændringer.
Det har - som bekendt - længe været svært at lokke nogen til at
være med i bestyrelsen, så vi har haft overvejelser om at nedsætte
antallet af bestyrelsesmedlemmer, arbejdet i gruppen er ikke så
krævende længere. Men vi mener også, at vi skal fastholde
gruppens eksistens, så derfor har vi sammensat et forslag, som vi
meget gerne modtager kommentarer til:
Forslag til vedtægtsændring:
§ 8 Bestyrelse
§ 8 stk 1: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med en
næstformand og sekretær. Hvis formanden fratræder sin post, konstitueres

næstformanden indtil næste generalforsamling
Stk 2: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer plus formanden er til stede. Bestyrelsessuppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder. I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fravær indtræder suppleant(er) med stemmeret. Ved afstemning
gælder almindeligt flertal. i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
ændres til
§ 8 stk 1: Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 1
bestyrelsesmedlem, 1 suppleant, 2 revisorer samt revisorsuppleant.
Stk 2: Bestyrelsesmøde afholdes efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og 1 bestyrelsesmedlem er tilstede. Ved afstemning
gælder almindeligt flertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.
§ 7 Valg, skal tilpasses ovennævnte:
§ 7 Valg: Generalforsamlingen vælger på lige årstal formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. På ulige år
vælges kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.
Samtlige valg gælder for 2 år.
ændres til
§ 7 Valg. Generalforsamlingen vælger på lige årstal formand,
1 bestyrelsesmedlem, 1 revisor samt bestyrelsessuppleant.
På ulige årstal vælges kasserer og 1 revisor samt revisorsuppleant.
Samtlige valg gælder for 2 år.

Tips til køb
af elektronik.
Er apparatets finish, forarbejdning eller produktkvalitet
tilfredsstillende?
Er apparatets knapper/taster i en brugervenlig størrelse og lette at
betjene?
Støjer evt. ventilator uantageligt?
Indeholder apparatet bromerede flammehæmmere?

Er udskiftning af batterier og/eller hukommelseskort bekvem? Prøv
evt. dække til batterier.
Er brugsanvisningen overskuelig, nem at læse, og fyldig nok?
Findes den kun som PDF-fil på medfølgende CD-ROm skivef?
Forlang at få lov at læse den inden købet. Den skal være på mindst
skandinavisk, og uens udtryk med et af disse sprog skal være på
dansk. Indeholder den oplysning om navn, post- web- eller e-mailadresse på producent eller importør? Den bør også indeholde
oplysning om energiforbrug, også i standby.
Er forretningen kendt for at yde tilfredsstillende service? Den skal
kunne fås i forretningen, og ikke hos diverse værksteder o.lign.
Er der for mange programmer, du ikke regner med at få brug for?
Er apparatet forberedt på fremtidige tekniske muligheder?
Søg flest mulige oplysninger, før du går ud i teknikjunglen!

