BOLIGSELSKABET

BAKKEHUSENE
Bestyrelsen

VIGTIG INFORMATION TIL BEBOERNE I BAKKEHUSENE
Regeringens vidtrækkende tiltag for at bremse udbredelsen af corona-virus i vores
samfund, herunder at der ikke må/bør forsamles mere en 100 personer indendørs,
betyder en force majeure situation, af hidtil uset omfang.
• Bestyrelsen har derfor valgt, af aflyse Bakkehusenes ordinære
generalforsamling, den 24. marts 2020, generalforsamling vil blive afholdt, når
det vurderes forsvarligt og muligt.
Aflysning af den ordinære vedtægtsbestemte generalforsamling betyder bl.a., at
1. der ikke kan vedtages et budget eller fastsættes en huslejestigning som
foreslået af bestyrelsen,
2. der ikke bliver foretaget de vedtægtsbestemte valg til bestyrelsen.
Budget
Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. marts 2020 besluttet,
at budgettet vedtaget marts 2019 og den heraf afledte boligafgift fortsættes indtil
videre, i det vi bemærker, at nødvendig drift og akutte hændelser udføres i
fornødent omfang.
Parlamentariske forhold
Da der ikke kan foretages de vedtægtsbestemte valg til bestyrelsen inden udgangen
af marts 2020, vil bestyrelsen fortsætte uændret, og bestyrelsens virke vil afspejle
dette, intet ekstraordinært vil blive iværksat.
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Daglig drift afledt af corona problemstilling
Fra fredag, den 13. marts 2020, kan vores ejendomsfunktionærer Frank og Michael
kun træffes på mobil nr. 22 16 28 00 eller via mail: drift@bakkehusene.dk i normal
kontortid.
Dvs. ingen personlig kontakt – ejendomskontoret vil være lukket for personlig
henvendelse. Alt dette af hensyn til både vores beboere og ejendomsfunktionærer.
Øvrige forhold
Alle vigtige meddelelser vil blive omdelt til alle i papirversion, samt blive lagt op på
vores hjemmeside www.bakkehusene.dk
I sagens natur vil beboere med internetadgang have adgang til informationen før de
som ikke har internet-adgang.
Beboerne opfordres til at holde sig orienteret via hjemmesiden, og evt. formidle
vigtige budskaber videre til beboere, som ikke har adgang til internet, vel vidende at
budskabet omdeles i papirform efterfølgende.
Bakkehusene, den 13. marts 2020
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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