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Årets generalforsamling er løbet af stablen 

I oktober holdt vi generalforsamling, og vi vil 

gerne takke alle jer, der var med. Det gælder 

både jer, der mødte op og deltog i 

generalforsamlingen og jer, der sendte en 

fuldmagt og gjorde brug af jeres stemme på den 

måde. Det er rart at mærke, at der er opbakning 

til nærdemokratiet i foreningen. 

 

Alle andelshavere skulle gerne have modtaget 

referatet af generalforsamlingen. 

 

Affaldsskakterne lukkes efter nytår 

15. januar 2021 bliver affaldsskakterne i 

opgangene lukket som vedtaget på 

generalforsamlingen. Fra den dag skal alt affald 

derfor bæres ned og sorteres i containerne i 

affaldsindhegningerne. Vi vil hænge opslag om 

lukningen af skakterne op i opgangene.  

 

Aftrækskanalerne bliver renoveret  

Alle har fået sedler i postkasserne om det 

kommende ‘projekt aftrækskanaler’. Hvis der er 

nogle spørgsmål i forbindelse med projektet, er 

man som altid velkommen til at kontakte 

bestyrelsen. Det kan enten ske på mail 

bestyrelsen@abkv.dk eller i træffetiden på 

Bjarnes kontor alle onsdage fra klokken 18 til 

18:30. 

 

Vi skal holde rotterne ude og varmen inde 

Kælderdøre og vinduer i kældrene skal være 

lukkede. Det er der to vigtige grunde til: Vi vil 

ikke fyre for gråspurvene, og vi vil ikke have 

rotter ind i kældrene. Så husk at lukke 

kælderdøre og vinduer efter dig - og også gerne 

efter andre, hvis de ikke gør det selv.  

Om lidt tændes der lys i juletræet 

Vi har en hyggelig tradition i foreningen, som 

går ud på, at alle, der har lyst, samles for at se 

vores fælles juletræ blive tændt, drikke et glas 

gløgg, spise en julesmåkage og ønske hinanden 

en glædelig december. Det plejer vi at gøre 1. 

søndag i advent. I år har vi valgt at aflyse 

arrangementet på grund af Corona. MEN: 

 

Vi ser frem til, at foreningen forhåbentlig kan 

genoptage den gode tradition i 2021. OG: 

 

Foreningens juletræ bliver naturligvis tændt 

alligevel. Vi håber, at træet også i år vil være 

med til at skabe lidt ekstra hygge og god 

stemning i december. 

 

 

Vi vil benytte lejligheden her til allerede nu at 

ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et 

lykkebringende nytår! 

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 
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