Oktober 2020
Generalforsamling 17. november
Efter flere udsættelser som følge af coronarestriktionerne ser det endelig ud til, at vi får
mulighed for at holde foreningens årlige
generalforsamling. Det sker tirsdag den 17.
november i Dansekapellet.
Der er som bekendt stadig restriktioner i
forbindelse med forsamlinger, og derfor vil
bestyrelsen opfordre andelshaverne til højest at
møde med èn person pr. andel. Og lad os igen
understrege, at der jo også er mulighed for at
give en fuldmagt til en anden andelshaver i
stedet for selv at møde frem. Hver andelshaver
har mulighed for at møde frem med op til tre
fuldmagter fra andre andelshavere.
Formel indkaldelse til generalforsamlingen med
dagsorden vil blive udsendt senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Vinteroprydning i gårdene
Private havemøbler, grillanlæg og lignende skal
ifølge vores husorden fjernes fra udendørs
arealerne inden 1. november. Vær også
opmærksom på, at krukker, borde, legetøj m.v.,
der står på fortove og asfaltarealer ligeledes skal
fjernes, så de ikke står i vejen for eventuel
snerydning.

Vi er gået ind i perioden med efterårsstorme,
regn og måske også snart sne. Vær derfor
opmærksom på at lukke vinduer på lofter og i
kældre, så vi forebygger vandskader.
Prisændring i TV-pakker
Pr. 1. januar 2021 varsler Fibia prisregulering på
deres Waoo tv-produkter, som betyder vi får en
stigning på 20 kr. pr. måned. Der vil ligeledes ske
enkelte kanalændringer i Waoo tv-pakker. Alle vil
i løbet af november måned modtage et overblik
over ændringerne direkte fra Fibia.
Container
Containere er en yderst populær sag i vores
forening. Der blev fyldt godt på, da vi for lidt
under to måneder siden havde container stående
hen over en weekend. Så nu er vi på gaden igen
med en container, som denne gang bliver
opstillet torsdag den 5. november på P.
Rørdams Vej. Den afhentes mandag morgen
den 9.
Husk at der ikke må lægges farligt affald og
byggematerialer i containeren!
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Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Ejendomsfunktionærerne Claus (Tlf. 2227 1006) og Niels (Tlf. 2227 1008) kan træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog kun til 14.30.

