August 2020
Generalforsamling 23. september

Arbejder i foreningen

Selv om udsigten til at kunne samle alle
andelshavere til en generalforsamling i ét lokale
trækker ud, på grund af coronaforanstaltningerne, så har bestyrelsen vedtaget,
at vi holder generalforsamlingen onsdag den 23.
september! Der vil blive taget højde for, at der
kan komme et fremmøde på mere end de 100
personer, som pt. er tilladt. Vi vil sørge for, at der
er et ekstra lokale i beredskab, således at der vil
være videoforbindelse mellem de to mødelokaler,
hvis det bliver nødvendigt. Og det vil det, hvis
flere end 100 personer møder op.

Arbejdet med vinduer og trappeopgange er
stadig i fuld gang. Renoveringen af de fem
involverede trappeopgange afsluttes i
begyndelsen af september og reparation/maling
af vinduer vil blive afsluttet i oktober måned.
Container
Så er det igen blevet tid til at få tømt ud i ens
gemmer, og derfor vil der blive opsat en
container ud for På Bjerget 4
Torsdag den 27. august

I den forbindelse vil bestyrelsen opfordre
andelshaverne til at overveje, om man vil nøjes
med at møde med en person pr. andel, ligesom
der jo er mulighed for give fuldmagt til en anden
andelshaver. Hver andelshaver har mulighed for
at møde frem med op til tre fuldmagter fra andre
andelshavere.

Containeren vil blive afhentet mandag morgen
den 31. august.
Husk at der ikke må lægges farligt affald og
byggematerialer i containeren.
God oprydningsweekend!

Hvis disse muligheder tages i brug i et vist
omfang, vil vi sikkert kunne holde os på under
100 deltagere i generalforsamlingen, så den kan
holdes i ét lokale.
Formel indkaldelse til generalforsamlingen med
dagsorden vil blive udsendt senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Bestyrelsen
www.abpaabjerget.dk
E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk

Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Ejendomsfunktionærerne Claus (Tlf. 2227 1006) og Niels (Tlf. 2227 1008) kan træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog kun til 14.30.

