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Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet den 12. september 2017 
 

• Helhedsplan: Vi afventer rådgivers forslag til løsning på isolering af vore gavle 
• Varmecentralerne: Vi skal have skiftet den ene af vore centraler, der er slidt op og ikke kan 

driftes optimalt. Vi er ved at finde en løsning. 
• Tagsag: Det er tid til fem-års gennemgang, administrationen er ved at indhente tilbud. Vi 

planlægger at få lavet fuglesikring og partial lapning af taget ved samme lejlighed, så vi slipper 
for unødig udgift til lift. 

• Affald: Som I ved, stiger affaldsmængden markant, og det betyder, at vi gennem længere tid 
ikke har overholdt arbejdsmiljølovgivningen i forhold til tunge løft osv. Det er selvfølgelig 
uholdbart, vi SKAL tage vore medarbejderes arbejdsmiljø alvorligt. Sammenholdt med, at det 
er vældig svært at få vore beboere til at håndtere affald korrekt, har vi meget store udfordringer. 
For nuværende bruger vore funktionærer halvdelen!!! af deres arbejdstid på at håndtere affald 
og på at rydde op efter os. På grund af disse forhold, har det været nødvendigt at ansætte en 
funktionær, som nævnt i sidste beretning. Nikolaj starter 1.10.17. Bio affald, hvordan? 

• Sefa går på velfortjent pension 11.5.18. Vi vender tilbage angående farvelarrangement. 
• Ulovlige husdyr: Vi har stadig mange, der på trods af reglerne holder husdyr ulovligt. Hermed 

opfordring til at henvende sig til bestyrelsen med oplysning om, hvor der ses ulovlige husdyr 
• Vi har nu endelig fået etableret en aftale om at få lavet en hjemmeside. Vi håber at kunne 

præsentere jer for hjemmesiden inden nytår. 
• Den siddende bestyrelse har siden vi tiltrådte i foråret 2015 ihærdigt arbejdet på at få Afd. 38 på 

ret køl: Vi har foretaget de nødvendige skift af håndværkere og leverandører. Vi har fået 
kvalitetssikring indarbejdet i alle processer og i personalegruppen, og det ses. Ikke mindst på 
vore flyttelejligheder, der i dag fremstår langt lækrere end tidligere. Dette kvalitetsløft er vel at 
mærke sket uden at udgiften til flyttelejligheder er steget. Den er derimod faldende. DV planen 
er nu det værktøj, den er tænkt som, og vi gør det, vi har planlagt samtidig med, at vi får lagt 
ting i DV planen, som ikke tidligere har været planlagt. Vi har fået lagt vore store udgifter til 
skimmelsager i DV planen. Vi holder huslejen i ro, den stigende kurve i udviklingen på 
huslejeniveauet er knækket. Kort sagt, så begynder vi at kunne se effekten af det arbejde, vi gør 
til gavn for os alle sammen.  

• Krav om besparelser: 8,15% i 2020 regnskabet tagende udgangspunkt i 2014 tal. 
• Spiritusbevilling: Det er administrativt alt for krævende at opretholde bevilling, derfor er 

Cafeen fremover kun for beboere. Til spiseaftener sælges kun vand, andre drikke medbringes 
selv. Prisen på spiseaftenerne stiger til 60 kroner. 
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