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Generalforsamling 2021 
Ved genplanlægningen af sidste års generalforsamling, ledte vi med lys og lygte efter et 
mere optimalt sted tæt på foreningen, hvor vi ville kunne være indendørs og overholde 
gældende afstandskrav. Det eneste sted der med sikkerhed opfyldte betingelserne, var 
Multisalen (Nørrebrohallen) hvor vi også endte med at afholde generalforsamlingen. Vi har i 
år booket Multisalen d. 6. september 2021 til afholdelse af Generalforsamling 2021. Den 
lidt sene dato skyldes bl.a. at det lille forsamlingsforbud først muliggør en forsamling på 100 
personer fra d. 11. juni 2021, og herefter er det ikke muligt at booke Multisalen tidligere bl.a. 
pga. en renovering af deres ovenlys, samt sommerferie. 
 
Større renoveringsprojekt 
Den 7. april 2021 åbnede Energistyrelsens pulje for tilskud. Vores rådgiver EKAS sad parat 
ved tasterne, men nåede desværre ikke engang igennem til selve ansøgningen. På trods af at 
de loggede på kl. 10, lige da den åbnede, var de ca. nr. 35000 i kø. Da puljen på de 250 mio. 
kr. var opbrugt, ca. 10 timer efter den blev åbnet, var EKAS ca. nr. 25000 i kø. Til 
sammenligning tog det 3 dage sidste år, før puljen var brugt op. 
 
Den 12. maj 2021 havde vi møde med EKAS vedr. vindue- og dørløsninger. Notat og 
beslutningsreferat kan findes på hjemmesiden under punktet: ”Orientering om 
renoveringsprojekt”. 
 
A/B Boparkens 60-års jubilæum 
Da AB Boparken i år har 60-års jubilæum, 
vil vi gerne høre om der er nogen der har 
lyst til at danne et festudvalg og stå for et 
arrangement der afholdes i løbet af 
sommeren. Vi forestiller os et roligt 
arrangement i gården, der løber af stablen 
inden det store renoveringsprojekt sættes i 
gang. Kontakt bestyrelsen inden den 7. juni 
2021, hvis I er interesseret. 
 
Kontortider 
Kontoret er nu igen åbnet for personligt fremmøde uden aftale. Men vi henstiller dog til at 
man så vidt muligt kontakter os via mail, brev eller tlf. ved mindre forespørgsler. 
 
 
Med venlig hilsen 
Boparkens bestyrelse 


