
NYHEDSBREV – December 2019 
Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen vil gerne sige tak for den gode og hurtige ekstraordinære generalforsamling som blev holdt den 13. 
november 2019.  

Vi fik godkendt et par vedtægtsændringer f.eks. at materialet til generalforsamlinger og ekstraordinære 
generalforsamlinger kan blive sendt ud på mail. Vi vil dog sørge for at der er nogle eksemplarer hos viceværten, så 
dem som ikke har e-mail kan få et eksemplar.  

Det blev også vedtaget at få strømpeforet hele kloakken. Levetiden på en strømpeforing er næsten den samme 
som hvis man lavede nye kloak. Ved en strømpeforing undgår vi at grave.  

Bestyrelsen fik også bemyndigelse til at se på om det kan betale sig at omlægge lånene.  

Støj/larm 

Bestyrelsen vil gerne henstille til at man tænker på sine naboer, både til siden samt oppe og nede. Nogle beboere 
er generet af at der bliver danset meget eller at der bliver hoppet på gulvet, samt at der bliver spillet bold 
indendørs. Der er meget lydt i Toftevang, da det er en gammel ejendom.  

Jul og nytår 

Bestyrelsen vil ønske alle i Toftevang en god jul samt et godt nytår. Viceværten har fri fra den 20. december til 
den 2. januar. Husk at få hentet parkeringstilladelser, så i ikke løber tør. 

Da der nok bliver lidt mere affald end der er i normale uger, beder vi om at man ikke overfylder containerne, men 
prøver at finde en container som ikke er fyldt og putte affaldet deri. 

Skraldeposer 

Det er åbenbart stadig svært for mange at binde knuder på skraldeposerne. Vil I ikke være rare og huske det, da 
det ellers bliver noget være svineri med skrald som ligger alle steder. Det står ydermere i husorden, så der er ikke 
nogen undskyldning for ikke at gøre det. 

Mælkekartoner må ikke smides i papcontaineren, da de er præget indvendigt med noget som ikke kan 
genanvendes. 

Altaner 

Nu er projektet med at få tætnet altanerne færdig. Det nye projekt er at få skiftet de bunde som er i stykker pga. 
af vand. 

Bestyrelsen vil derfor gerne bede om at alle beboere om at gå ud på deres altan og kigger på om bunden er i 
orden eller om den er i stykker. Hvis den er i stykker, så send venligst en mail til kontakt@abtoftevang.dk. 

 

Nyhedsbrev tilmelding 

Husk at I kan tilmelde jer nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden www.abtoftevang.dk og nederst på siden 
indtast e-mailadresse. 

Hilsner Bestyrelsen 


