
Kære alle medlemmer af Husejerforeningen ABA 

På baggrund af anvisninger om coronavirus/COVID-19 fra de danske myndigheder1, finder bestyrelsen det 

nødvendigt at udsætte årets generalforsamling. 

Husejerforeningens 2020 Generalforsamlingen, der oprindeligt var sat til tirsdag d. 28. april, kl. 18.00, er 

udsat til en dato i august.  

Ifølge foreningens vedtægter §7 stk. 2. skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april. Derfor 

skal generalforsamlingen godkende mødets lovlighed, når vi samles i august måned. 

Bestyrelsen har gjort sig en del overvejelser, og de der var mulige ud fra myndighederne anvisninger bør og 

skal følges. Konkret betyder det, at den siddende bestyrelse varetager de løbende opgaver frem til vi kan 

gennemføre den Ordinære generalforsamling.  

Den udsatte Ordinære Generalforsamling 

Den Ordinære Generalforsamling udsættes for nuværende frem til august. Dato, tid og sted oplyses sidst i 

juni, når myndigheder har åbnet tilstrækkelig op for møder med størrelse som generalforsamlingen.  

Med hensyn til indkommende forslag til den Ordinære Generalforsamling, gemmes de som er modtaget, og 

modtagelse af jeres forslag forlænges frem til og med den 1. juni 2020. 

Betaling af kontingent og kontingent størrelse 

Da foreningens virke fortsætter, eksempelvis havearbejde, reparationer og andet, skal der penge i vores 

fælleskasse. Derfor vil bestyrelsen foreslå at vi fastholder kontingentstørrelsen på kr. 2.500,-. Det er 

bestyrelsen vurdering at dette sikrer normal drift for det kommende år, på baggrund af kendte forhold. 

Hvis Generalforsamlingen ønsker en efterfølgende justering gennemføres det på generalforsamlingen i 

august.  

I vil derfor blive opkrævet kontingent med betalingsfrist 1. juni 2020 som vanligt.  

Seneste nyt om Internet 

Internetprojektet skrider fremad, og en stor tak til de mange af jer der i denne svære tid, har afleveret 

nøgler så håndværkere kan komme sikkert ind til montering af Internet.  

Vi har tidligere udsendt retningslinjer for dette arbejde mht. Coronasmittefaren og behov for at have nøgler 

til kældere. Projektet er over halvvejs, dog er der forsinkelser, hvor af nogle skyldes manglende nøgler til 

jer. At vi har nøglerne i denne kablingsperiode er meget vigtigt for fremdrift i arbejdet, og 

Coronasmittefaren nedbringelse.  

Hvis der er spørgsmål eller bekymringer ift. Coronasmittefare, så skriv til  post@husejerforeningen-aba.dk 

eller ring: 26301221 (formandens mobilnummer).  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen – Kirstine, Allan, Jan, Torben og Thor 

 
1 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne  
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