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Vi skal stemme om foreningens lån

Kom godt i gang med (rengøring af)

Vi skyder det nye år i gang med en

festlokalet

ekstraordinær generalforsamling, som skal

Som noget nyt kan man nu købe en praktisk

handle om vores alle sammens økonomi. Vi skal

'pakke', når man lejer festlokalet: For 50 kr. får

tage stilling til, om vi skal omlægge foreningens

man udleveret en pakke med opvasketabs,

lån. Alle andelshavere vil få en indkaldelse

viskestykker, karklude, opvaskemiddel,

tilsendt på mail, hvis man har tilmeldt sig digital

opvaskebørste, håndklæder, håndsæbe,

post fra administrator. Ellers kommer den i

Køkkenrulle, toiletpapir og affaldsposer, så man

postkassen. Generalforsamlingen finder sted

slipper for selv at sørge for det, når man bruger

onsdag d. 20. februar 2019 klokken 18:30 i

lokalet. Der står mere om leje af festlokalet på

festlokalet.

hjemmesiden www.abkv.dk, og man er
velkommen til at skrive en mail til

Vil I være med til at holde en fest?

festlokale@abkv.dk, hvis man har spørgsmål

I 2019 er det 20 år siden, at vores

eller gerne vil leje lokalet.

andelsboligforening blev stiftet og 80 år siden, at
vores huse blev bygget. Vi synes, at det er en

Ting må ikke opbevares i kælderen

oplagt mulighed for at holde en vejfest, en

Der er af og til folk, som stiller møbler, kasser

beboerkomsammen, en jubilæumsmiddag, en

o.lign. til opbevaring i fællesarealerne og

grillfest eller hvad vi nu skal kalde det. Vi har sat

gangene i kældrene. Det må man ikke - hverken

en dato, og vi håber, at rigtig mange af jer også

i kortere eller længere tid! Af hensyn til især

vil sætte den i jeres kalender: Lørdag 24.

brandsikkerhed, er det kun kælderrummene,

august 2019. Det kunne være skønt, hvis nogle

som må bruges til opbevaring.

af jer, som ikke sidder i bestyrelsen, vil være
med til at planlægge dagen. Vi har ikke lagt os

Godt nytår

fast på noget som helst andet end datoen

Vi ønsker et glædeligt nytår til alle og håber, at

endnu. Så hvis du vil være med til at arrangere

mange af jer vil deltage i foreningens fælles

en dag for alle os, som bor her: Skriv en mail til

arrangementer i 2019.

bestyrelsen@abkv.dk
Mange hilsner
Datoer for fællesdage 2019
Vi skal også som sædvanlig have fællesdage i
2019. Forårsfællesdagen bliver lørdag 4. maj, og
i efteråret hedder det 7. september.

Bestyrelsen

