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Vi har som bestyrelse valgt at følge regeringens anbefalinger med at "stå sammen ved at 
stå adskilt", og derfor holder vi fortsat viceværternes og bestyrelsens kontor lukket for 
personlige henvendelser. 
 
Viceværterne kan træffes på tlf. 39 29 57 01, mandag - fredag mellem kl. 10 – 11, torsdag 
dog kun mellem kl. 16-17, eller på mail vicevaerten@comxnet.dk. 
 
Da vores viceværter ikke kan træffes personligt, har vi i denne periode besluttet os for, at 
hvis man ønsker at købe nøglebrikker, gæste parkering eller vaskekort, skriver man dette til 
viceværterne, som derefter oplyser om prisen og om betaling.  
Efter modtagelse af betaling vil viceværterne skrive mail tilbage, hvor de oplyser, hvornår 
det du har købt lander i din postkasse. 
 
Bestyrelsen holder af samme grund også lukket for personlige henvendelser indtil videre. 
Mails vil blive besvaret oftere end normalt. Men bestyrelsen kommer ikke på kontoret i denne 
periode, og ser derfor ikke evt. post.  
 
Vi ved, at der er nogle, som går med drømme om at sælge deres lejlighed. 
Desværre har nedlukningen af Danmark gjort, at denne proces er blevet meget mere 
langsommere. 
Det er ikke sikkert at hverken køber eller sælger er interesseret i at holde åbent hus i denne 
tid. Bankerne er meget langsommere om at svare på administrators og sælgers 
henvendelser. Køberne er også udfordret på svartid.  
Vurderingsrapporterne er som altid kun gyldige i 3 måneder, hvorefter der skal laves en ny. 
Med andre ord, bliver hele processen kraftigt forsinket.  
Vi anbefaler derfor, at man venter med at sætte sin lejlighed til salg, indtil Danmark ikke 
længere er lukket ned og igen kører som normalt. 
 
Til sidst og ikke mindst, så regner vi fortsat med at kunne afholde vores generalforsamling, 
som i år er 18. maj. Vi tager forbehold for ændringer. 
 
Der vil dog være ændringer ift. andre år, og pga. smitterisiko bliver vi nødt til at begrænse 
deltagerantallet til 1 person pr. husstand, og stolene vil stå 1 m. fra hinanden for at holde 
afstand. 
 
Derudover anbefaler vi igen, at man tilmelder sig e-Boks så indkaldelse, regnskab mm. 
fremsendes der, det gør processen nemmere og hurtigere, og så er man ikke afhængig af 
omdeling fra Postnord. 
 
 

Pas godt på hinanden - vi står sammen - ved at stå adskilt. 
God påske (og husk du må ikke bore/hamre og lign i påskedagene) 

 
 
Mvh 
Bestyrelsen 
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