Januar 2018
Godt nytår til alle andelshavere.
Generalforsamling
Bestyrelsen oplyser, at der afholdes
generalforsamling:
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 på
TK´s Ungdomsgård, Tuborgvej 185
med følgende dagsorden, jf. vedtægterne § 19:
1. Valg af dirigent
2. a. Formanden aflægger beretning
b. Foreningens reviderede regnskab
forelægges.
c. Foreningens budget for det kommende år
forelægges.
3. Forslag
4. Valg af bestyrelse, suppleanter, administrator,
revisor og vurderingsmand.
5. Eventuelt.

Barnevognsrum

Flasker og glas i containerne
Vi indrykker lige denne reminder igen, som beskrevet i
beboerbladet fra december 2017:
Selvom det er flere år siden, at vi afskaffede indsamling
af diverse flasker fra vores skralderum, skal
gårdmændene stadigvæk bruge en del tid på, at
indsamle disse.
Vi må endnu engang opfodrer alle til selv at smide ens
flasker ud. Der henvises til flaskecontaineren som står
placeret på hjørnet af Tagensvej og C. J. Brandts Vej.

Duggede ruder
Mange oplever at ens vinduer dugger her i
vintermånederne, og bestyrelsen modtager jævnligt
spørgsmål omkring hvordan man undgår dette.
Duggede ruder kan skyldes flere årsager, enten at
man ikke har forsatsvinduer eller at forsatsvinduerne
er utætte.
Det er vigtigt at ens forsatsvinduer er tætte, ellers
opstår der kondens mellem ydervinduer og
forsatsvinduer. Når man har opsat forsatsvinduer, må
man ikke tætne ydervinduer, da der ellers vil opstå
kondens mellem ydervinduer og forsatsvinduer.

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser om
parkering af klapvogne og barnevogne på
opgange.
Ekstra ordinær generalforsamling
Vi må endnu engang henvise til foreningens
barnevognsrum i gården ved de 2 små porte, hvor alle Husk der er indkaldt til ekstra ordinær
opgangsnøgler passer til. Rummet bliver flittigt brugt af generalforsamling, som afholdes
mange andelshavere, og der er heldigvis stadig plads til
onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00
flere klapvogne/barnevogne.
i Grundtvigs Kirkens Krypt.
Bestyrelsen
Telefon: 3581 1883
www.abpaabjerget.dk
E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk
Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Gårdmænd træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog til 14.30 Claus Andersen tlf. 22 27 10 06 eller 22 27 10 08

