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Generalforsamling 2020
Som ventet, er forbuddet mod forsamlinger på mere end 50 personer opretholdt.

Det betyder, at der ikke er nogle ændringer i forhold til det der stod, i indkaldelsen til vores 
generalforsamlingen.

Hvis du vil møde fysisk op – Så skal vi have en tilmelding på info@ab-valkyrien.dk

Hvis du vil brevstemme eller give fuldmagt - Så gør det allerede nu!

Det er meget vigtigt, at bestyrelsen og administrator ved hvormange vi bliver.

Indkaldelse og regnskab er på hjemmesiden, og skriv til info@ab-valkyrien.dk hvis man ønsker et 
regnskab på papir (40 sider).

Vi har fået lidt information fra vores administrator ang. COVID-19 og vores generalforsamling:
”I vil også opleve at de (administrator/dirigent) vil bede jer træde et skridt tilbage eller at de tager visir/mundbind 
på, for at sikre at de som den professionelle part, kan deltage både i jeres generalforsamling, men også på en 
anden generalforsamling dagen efter. Som dirigent vil de bede jer tænke over om det er i denne tid langvarige 
diskussioner skal foregå og de vil opfordre til at længden på møderne mindskes, så alle parter udsættes for mindst
mulig smitte.”

På bagsiden af nyhedsbrevet er andelsværdier fra regnskabet 2019-2020.

Hvad skete der lige på Rovsingsgade/Sigynsgade?
Som en del af jer har set, blev der pludselig gravet op på hjørnet af Sigynsgade og Rovsingsgade. Hvis 
man kiggede nede i hullet, var der til tider rigtig meget vand dernede.

Tirsdag den 30. september, blev der konstateret vand i kælderen i Sigynsgade. Da vi kunne konstatere,
at det ikke var regnvand, og der blev ved med at komme nyt vand ind i kælderen, blev HOFOR 
kontaktet og deres vagt kunne fastslå, at det var et vandrør der var gået hul på ude i fortorvet.

Heldigvis kom vandet primært i den dybe kælder under porten. Der satte vi så vores pumpe, så vandet 
blev pumpet væk. Heldige var vi, at der var meget lidt vand i nærheden af vores kælderrum.

Børnene i vores forening, hjalp også med at få lavet en spærring, så vandet ikke kunne løbe baglæns 
ind i vores kælderrum. I løbet af onsdagen var der styr på vandet, etableret udluftning og varme. 
Fredag fik vi sat en affugter op, efter hullet var blevet lukket af HOFOR. Vores forsikring har været forbi,
og kan ikke konstastere mere fugt end normalt, så affugteren er nedtaget og sagen betragtes som 
afsluttet.

Som altid – stil ting i dit kælderrum højt, f.eks. på paller. Hvis der kommer vand fra skybrud eller andet, 
så står tingene ikke direkte i vand.

Så en stor tak, til alle andelshavere der hjalp med at få åbnet deres kælderrum, flyttet ting, osv.
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