NYHEDSBREV – APRIL 2017
Generalforsamling
Bestyrelsen vil gerne sige tak for dem som valgte at komme til generalforsamlingen, der var en god og konstruktiv
dialog. Dog var der kun 56 stemmeberettigede, hvilket betød at vi ikke kunne vedtage nogle ændringer til
vedtægterne, da det kræver 90 stemmeberettigede. Vi vil derfor allerede nu opfordre til at man tænker over at
komme til generalforsamlingen næste år.
De indstillinger som ikke krævede 2/3 dels flertal, men kun simpelt flertal blev vedtager. Blandt andet blev der
vedtaget Hulmursisolering, nye opgangsdøre, ny asfalt i 2018, ny kældervinduer, arbejdsweekend og
tidsbegrænset parkeringspladser som er opmærket foran garagerne mellem blok 3-4.

Arbejdsweekend
Det blev besluttet at forsætte med arbejdsweekenderne - dog med nye præmisser. På den måde kan vi fastholde
arbejdsweekenderne og holde vores håndværkerudgifter nede.
Arbejdsdagene kommer til at foregå lørdag i uge 18 samt søndag i uge 35. Hvis man ikke har mulighed for at møde
op hverken den ene eller den anden dag, er det vedtaget, at der bliver opkrævet kr. 250,00 over huslejen.
Dette vil ske efter næstkommende huslejeopkrævning efter uge 35.
Bestyrelsen vil i forvejen fortælle hvad der skal laves de pågældende dage. Hvis man har forslag til hvad der skal
laves, så skriv til bestyrelsen eller viceværten.
Derfor: kom og meld dig på listen til fremmøde hos viceværten.
Du skal ikke være nervøs for, om der er opgaver, der egner sig lige netop til dig. Der vil være rigelige
skåneopgaver såsom at lave kaffe og lignende.
Hvis ingen i husstanden kan møde op grundet længerevarende eller kronisk sygdom, skal det meddeles til
viceværten.

Billardrummet
Der blev på generalforsamlingen spurgt til billardrummet. Bestyrelsen vil gerne gøre det klart, at alle er
velkommen til at bruge lokalet, dog kun torsdag mellem 19-21.
Der bliver sat en nøgleboks op med nøglen til blok 3 samt billardrummet. Nøgleboksen bliver opsat ved det gamle
skralderum mellem opgang 28-30. Koden fås hos viceværten.

Fjernvarme
Som I nok har bemærket er Vestforbrænding i gang med at installere fjernvarme. De bliver færdig i juni, hvilket
betyder at man indtil maj stadig må parkere frit i Toftevang, dog stadig med parkeringstilladelse.

Blå containere
Igen vil vi gøre opmærksom på at de blå containere kun skal bruges til dagrenovation. Man må ikke ligge flasker,
papir, puder etc. I containerne.
Dagrenovationen skal være i lukket poser, da affaldet ellers flader ud i de blå containere, der bliver ulækre og
tiltrækker rotter.
Øvrig affald skal i de respektive containere i skraldegården.
Undtagen er dog farligt affald, byggeaffald samt toiletter som skal direkte på genbrugsstationen på Firskovvej.

Nyhedsbrev tilmelding
Husk at I kan tilmelde jer nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden www.abtoftevang.dk og nederst på siden
indtast e-mail adresse.
Hilsner Bestyrelsen

