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Folk er generet af røg

håber, at alle vil møde op og være med til at

Vi har på det seneste fået henvendelser fra

bestemme, hvordan det skal være at bo i

andelshavere forskellige steder i foreningen,

Kongens Vænge. Generalforsamlingen er den

som er generet af kraftig lugt af tobaksrøg og

øverste myndighed i foreningen, og derfor

hash fra lejligheder i nærheden af dem. Vi skal

opfordrer vi alle andelshavere til at møde op.

derfor opfordre alle til at tage hensyn til naboer,

Det er hér, de vigtigste beslutninger træffes; og

overboer og underboer - også når det gælder

de træffes af dem, som møder op. Hvis man er

rygning. Særligt når rygning foregår på

forhindret, kan man aflevere en fuldmagt og

altanerne, kan andre nemt blive generet af det.

bruge sin indflydelse på den måde.

Vi vil også opfordre til, at man taler med sine
naboer, hvis man føler sig generet af dem. Hvis

Er du i tvivl om noget?

man ikke kan komme overens og i stedet ønsker

Har du brug for at vide, hvordan man stiller et

at klage, skal man gøre det skriftligt til både

forslag til generalforsamlingen? Vil du gerne

bestyrelsen og administrator - helst sammen

have hjælp til at udfylde en fuldmagt, fordi du

med andre naboer/overboer/underboer.

ikke kan deltage i generalforsamlingen? Eller er
der andre spørgsmål, du savner svar på? Du er

Vil du gerne vide mere om foreningen?

altid velkommen til at spørge. Vores uformelle

Vi holder et uformelt møde i festlokalet onsdag

møde den 3. oktober er en oplagt mulighed for

den 3. oktober klokken 19-21 for alle, som har

at få svar, men du kan også altid skrive til os på

lyst til at vide mere om, hvordan man kan få

bestyrelsen@abkv.dk eller møde os i træffetiden

indflydelse her i foreningen, hvad bestyrelsen

på Bjarnes kontor alle onsdage klokken 18 -

egentlig laver, hvilke vigtige begivenheder og

18:30.

traditioner, vi har i foreningen, eller hvad der nu
må vise sig at være relevant for dem, som

Mange hilsner,

møder op. Vi har lagt en invitation i alle

bestyrelsen

postkasser, og den kan også findes på
hjemmesiden, som har adressen www.abkv.dk.
Husk at der snart er generalforsamling
Der bliver ikke truffet beslutninger på vores
uformelle møde den 3. oktober. Det gør der
derimod på den årlige generalforsamling, som
finder sted på Karens Minde onsdag den 24.
oktober. Alle andelshavere vil modtage en
indkaldelse fra foreningens administrator,
PrivatBo, i postkassen - eller på mail, hvis man
har tilmeldt sig digital post hos PrivatBo. Vi

