
Juni 2012 

Nyhedsbrev fra Alkale 

 

Nu er der igen ved at være gået et år. 

Vi vil derfor bede jer alle (dem som ikke har service aftale med SHS) om at sende 

jeres gas aflæsning. Vi skal bede om jeres gas aflæsning senest den 15.07.12. I bedes 

maile gas aflæsningen til skh@skhweb.dk. Vi udsender herefter gas opkrævning for 

jeres forbrug. 

 

Som tidligere nævnt afholder vi generalforsamling den 25 september 2012.  

Punkter til generalforsamlingens dagsorden mailes til skh@skhweb.dk senest den 25 

juli 2012. 

Vi medsender foreløbig indkaldelse til generalforsamling, samt fuldmagt. Vi vil gerne 

bede om en bekræftelse på om I deltager eller ej i generalforsamlingen. I bedes 

svare om I deltager eller ej på jacobsen1705@gmail.com 

  

Hvis I ikke deltager i generalforsamlingen, vil vi bede jer om at sende fuldmagten til 

Thomas (enten scannet med underskrift via mail) eller med post senest den 1 august 

2012. 

Thomas Jacobsen Majsmarken 12 2680 Solrød Strand. 

Udfyld ikke linien med navn på hvem der repræsenterer jeres fuldmagt. Vi fordeler  

fuldmagterne mellem de fremmødte ( hver person må kun have 2 fuldmagter) 

 

Vi skal bede om indbetaling af ejerbidrag for 2012/2013 senest den 01/8-2012. 

Ejerbidraget er på 850 euro eller 6375 kroner. Ejerbidraget bedes I indbetale på 

nedenstående kontonummer og husk at skrive lejlighedsnummer på indbetalingen: 

mailto:skh@skhweb.dk
mailto:skh@skhweb.dk
mailto:jacobsen1705@gmail.com


Indbetaling i danske kroner 6.375,00 indbetales til konto  

Reg nr. 6070 konto nr. 4097702 i Sparkassen Sjælland 

 

Indbetaling i Euro 850 indbetales til vores konto i Denizbank  

Konto nr. 2910-3837031-352  

Bank: Denizbank Alanaya Carsi branch  

Konto ejer : Alkale Apartman Yönetemi  

Iban nr. : TR45 0013 4000 0038 3703 1000 02  

Swift : DENITRIS 

 

Da flere af jer efterspørger koden til internettet, giver jeg jer koden her igen. Koden 

er : alanyaalkale1234.  

 

Opsamling på vigtige datoer: 

 

15.07.2012 maile gasaflæsning 

25.07.2012 maile punkter til generalforsamling 

01.08.2012 maile svar om deltagelse, samt eventuel fuldmagt 

01.08.2012 betale ejerbidrag 

25.09.2012 generalforsamling 

 

 

 



Vi håber at rigtigt mange af jer har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. 

 

God sommer  

 

 

Med venlig Hilsen 

Bestyrelsen i Alkale 

 


