
VIGTIGT: Aflysning af den udskudte Generalforsamling 
torsdag den 29.10.2020 kl. 19.00 på ubestemt tid!! 

Grundet Corona situationen 

Statsministeren har fredag den 23. oktober 2020 klokken 18.30 afholdt et pressemøde. Pressemødet 
omhandlede den igangværende Corona-pandemi og bød på nye retningslinjer for forsamlinger, hvor der nu 
max må være 10 personer forsamlet i et rum. 

På baggrund af disse nye retningslinjer har FSA´s bestyrelse valgt at aflyse den udskudte generalforsamling 
fra 2019 på ubestemt tid.  

Bestyrelsen følger løbende statsministeriets udmeldinger og kommer tilbage, når vi finder det forsvarligt 
igen at indkalde til en ny generalforsamling. 

Vi arbejder lige nu i bestyrelsen på at finde en løsning for hvordan vi får godkendt årsregnskabet, budgettet 
og får fornyet / forlænget de nuværende bestyrelsesmedlemmers mandat, hos jer, der er medlemmer af 
foreningen. Dette, så bestyrelsen kan arbejde videre med alle de planer, der er lagt for de kommende år. 
Ligeledes skal der findes en vej til håndtering af de forslag, der er indkommet fra medlemmerne til 
generalforsamlingen 2019. 

Arbejdet består p.t. i at finde en online og teknisk metode til, hvordan vi kan få godkendt ovenforstående af 
medlemmerne. Vi tænker her i online afstemnings løsninger og vender tilbage når vi har fundet en juridisk 
holdbar løsning herpå.   

Reminder! Husk vores netværk renoveres i uge 44!!! 

Som tidligere kommunikeret så foregår der i kommende uge (44), en renovering af vores netværk, samt 
tilkobling af Radius El-fjernaflæsere på nogle af vores standere i området. Renoveringen af selve netværket 
foregår primært på Stenbækgårdsvej, Ryttervænget og Maglegårdsvej. Man vil også på Kovangen til tider 
kunne opleve at der vil være korte afbrydelser af nettet. Dette medens fjernaflæserene tilkobles. Så vær 
OBS herpå. Vores leverandører kan desværre ikke oplyse om hvilke veje, der rammes hvornår, men vi ved 
at man påbegynder renovationen på Ryttervænget, herefter Stenbækgårdsvej og slutteligt Maglegårdsvej. 
Kovangen vil kun være berørt af tilkobling af fjernaflæsere monteringen, der primært skulle foregå 
torsdag.     

    

Disney lukker for Disney XD pr. 31. december 2020 

  

Disney har besluttet at lukke for Disney XD. Dette vil ske den 31. december 2020. Det meste af 
indholdet vil blive flyttet over på Disney Channel. 
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