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Vær med når juletræet tændes 

December venter om næste hjørne, og vi skal 

selvfølgelig have lys på foreningens juletræ igen 

i år. Traditionen tro tænder vi træet sammen 1. 

søndag i advent. Det er i år den 1. december, og 

vi håber, at I alle kommer forbi græsplænen ved 

pergolaen klokken 17, hvor vi også byder på en 

julesmåkage og et glas gløgg eller sodavand.  

 

 

Årets generalforsamling er løbet af stablen 

Tak til alle jer, der mødte op til 

generalforsamlingen i oktober. Og også tak til 

jer, som sendte en fuldmagt. Det er rart at 

mærke opbakningen til nærdemokratiet i 

foreningen. Administrator sender referat til alle 

andelshavere. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Vi skal stemme igen i det nye år. Bestyrelsens 

forslag, som fik opbakning på 

generalforsamlingen, indebærer nemlig en 

vedtægtsændring. Sådan en var vi ikke nok til at 

vedtage. Derfor vil vi i starten af 2020 indkalde 

til en ekstraordinær generalforsamling. Nærmere 

information følger, når vi er landet i det nye år.  

  

Varmespild - nej tak! 

Vil vil gerne undgå at fyre for gråspurvene, for 

det er selvsagt spild af penge for os alle. Vi skal 

holde varmen inde i vores bygninger. Derfor skal 

kældervinduer og -døre være lukket.  

 

Rotter - også nej tak!  

Desuden er åbne døre og vinduer en gave for 

rotter, der gerne vil ind i kældrene. Vi vil ikke 

have dem ind. Lad os gøre hinanden den 

tjeneste at lukke efter os selv - og også gerne 

efter andre, som glemmer det.  

 

Har du ideer eller oplevelser, du vil dele? 

Så tøv ikke med at kontakte os. Den nemmeste 

vej er via bestyrelsen@abkv.dk Den ser vi alle. 

Husk dog at bestyrelsesarbejdet foregår i vores 

fritid, så du må ikke forvente svar med det 

samme.  

 

Smid juletræet ud over din altan 

Jep - den er god nok. Når juletræet har smidt sit 

pynt og skal ud af lejligheden, skal du smide det 

ud over altanen. IKKE bære det ned gennem 

opgangen.  

 

Lukket på kontoret omkring jul og nytår 

Bestyrelsens træffetider på kontoret er aflyst 25. 

december og 2. januar. 

 

Rigtig glædelig december 

Således nåede vi helt fra juletræstænding i 

starten af december til udsmidning af juletræet, 

når det er blevet danset omkring. Vi ønsker alle 

en rigtig glædelig december og håber, at vi ses 

1. søndag i advent i vores juletræs lysskær.  

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 
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