
 

Nyhedsbrev november 2018 
 
 
Tak for en god generalforsamling 

Den 24. oktober holdt vi foreningens årlige 

generalforsamling på Karens Minde. Tak til alle 

jer, som mødte op og til alle jer, som i stedet 

havde afleveret fuldmagter. Referat af 

generalforsamlingen er på trapperne og bliver 

snart sendt ud til alle andelshavere, hvis det 

ikke allerede er sket. Vi i bestyrelsen vil også 

gerne takke for, at I har valgt og genvalgt os til 

at repræsentere foreningen. Vi ser frem til det 

næste års opgaver i Kongens Vænge.  

 

Vil du gerne vide, hvad vi egentlig laver? 

Vi skriver referater af alle vores 

bestyrelsesmøder, og disse referater findes på 

Bjarnes kontor. Alle andelshavere er velkomne 

til at komme ned og læse i referaterne i 

kontorets åbningstider.  

 

Find os på opslagstavlen 

Vi har hængt opdaterede info-sedler på 

opslagstavlerne i opgangene. Her kan du bl.a. 

finde navne og mailadresser på alle i 

bestyrelsen, Det næste års vigtigste datoer i 

foreningen og kontorets åbningstider. 

 

Hold rotterne ude og varmen inde 

Det er igen på tide, at vi minder om, at døre og 

vinduer i kældrene skal holdes lukkede. Altid. 

Luk dem efter dig selv - og også meget gerne 

efter andre, som ikke har gjort det. Vi vil gerne 

holde på varmen i kældrene - og vi vil rigtig 

gerne holde rotterne ude. Derfor er det vigtigt.  

  

Vær med når juletræet bliver tændt 

Traditionen tro tænder vi juletræet og byder på 

lidt decemberhygge på græsplænen mellem de 

to blokke 1. søndag i advent. Det er i år søndag 

den 2. december. Vi begynder klokken 16:30 og 

starter i år med en - formentlig kort - 

ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal 

tage stilling til, om andelsbeviser fremover skal 

være digitale. Det kan du læse mere om i den 

indkaldelse, som lander hos alle andelshavere 

snart. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at 

møde op til både ekstraordinær 

generalforsamling og til den efterfølgende 

juletræstænding, hvor vi, som vi plejer, har 

mulighed for at drikke et glas gløgg, spise en 

julesmåkage og ønske hinanden glædelig 

december. 

 

Hyggelig fællesdag - tak for den 

Den 10. november holdt vi fællesdag. 

Opgangsdørene blev olieret indvendigt, og der 

blev gjort rent i tørre- og vaskerum blandt 

andet. Desuden hyggede vi os med kaffepauser 

og varm frokost i festlokalet. Vi vil gerne takke 

alle, der mødte op, for indsatsen og for nogle 

hyggelige timer. 

  

Ris, ros og ideer 

Brænd ikke inde med ris, ros eller ideer til stort 

og småt, der kan forsøde livet i ABKV. Send os 

hellere en mail på bestyrelsen@abkv.dk. Vi 

læser og tager stilling til alle mails - ikke altid 

lige med det samme, men altid så hurtigt, som 

det er muligt for os. 

 

Mange hilsner og ønsker om en glædelig 

december.  

bestyrelsen 
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