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Omkostninger til lejlighed ikke indregnet i budget! 
Bestyrelsen har opdaget, at udgiften til istandsættelsen af lejligheden i Jagtvej 74 ikke er indregnet i 
budgettet. Det betyder, at det budgetterede overskud på ca. 650.000 kr. ikke er korrekt. Udgiften andrager ca. 
1 mio. kr. Konsekvensen er, at overskuddet må forventes at blive et underskud på ca. 350.000 kr.  
Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke vil påvirke andelskronen negativt, idet etableringen af lejligheden 
vil øge ejendommens samlede værdi. 
Bestyrelsen vil være tilstede på Mokkariet onsdag den 15. marts kl. 17.00 - 17.30, hvor vi vil svare på 
yderligere spørgsmål fra andelshaverne. 
 
Veloverstået generalforsamling 
Den 25. januar afholdtes året generalforsamling i AB Postgården. 
Her blev det bl.a. blev vedtaget at arbejde videre mod en Fibernet TV- og Internetløsning og endvidere at 
søsætte et udvalg til at undersøge mulighederne for at anlægge nye og udvide gamle altaner.  
 
Igangværende projekter: Fibernet og altaner 
For at komme i mål med de to projekter, er det nødvendigt at engagere beboere i de to udvalg.  
Så har du kendskab til fibernet eller bare lyst til at give en hånd med for at komme i mål med vores Tv- og 
internetprojekt, så send en mail til Esben på internetpostgaarden@gmail.com. 
.  
I forbindelse med interessen for at få nye og udvidede altaner, vil det være godt at høre fra nogle af jer, der er 
ønsker altaner. Både for at kunne oprette et udvalg, der skal se på diverse tilbud, men også for at kunne 
inkludere flest mulige ønsker og synspunkter. 
Har du lyst til at deltage i udvalget eller dele nogle tanker ift. mulige altaner, skal du kontakte Charlotte på 
charlotteolsen.co@gmail.com.  
 
Ny vicevært 
Som det blev nævnt ved generalforsamlingen, gik Vagn vores vicevært meget pludseligt gået bort i januar. 
Rent praktisk betyder det, at vi har lavet en aftale med Mikael Kristoffersen, der tidligere har været vikar for 
Vagn. Derfor kender han vores forening godt og vil fremover varetage rollen som vicevært. Han kan som på 
vanligvis kontaktes via hjemmesiden eller på telefon 26228825. 
 

Opsigelse af TV-pakken 
Fra 1. Juli 2016 har det ikke længere været lovligt at tvinge beboere til at betale til en fælles TV-forsyning. 
Derfor vil vi fra bestyrelsen belyse, at det er muligt at opsige sin TV-pakke direkte hos YouSee, da nogle ved 
generalforsamlingen ikke var klar over dette.  
 
AB Postgarden Facebook-gruppe  
Hanne fra nummer 35 har tilbudt at lave en Facebook-gruppe til intern beboer-kommunikation.  
Fx. arrangementer i gården, salg at reoler, lejligheder osv. Gruppen kan findes under AB Postgården. Denne 
gruppe har ikke noget med bestyrelsen at gøre, hvorfor henvendelser til viceværten og bestyrelsen stadig 
foregår via hjemmesiden.  
 

De bedste hilsener, 

Bestyrelsen i AB Postgården  


