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Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet den 15. september 2015 
 

• Ny bestyrelse – retning. Uddelegering af opgaver. De nye driftsmodeller. AAB’s decentrale 
koncept er under pres. Større krav til bestyrelserne. Indførelse af obligatorisk 
bestyrelseskørekort. 

• De grønne områder. Bestyrelsen har igangsat arbejder, der skal sikre, at vi genvinder kontrollen 
over vore grønne arealer. 

• Legepladser – nye legepladser. Stor succes, livlig aktivitet. 
• Flyttelejligheder – øget fokus på kvalitet. 
• Helhedsplan – Byggeudvalgets beboerrepræsentanter og bestyrelsen har drøftet det færdige 

projekt og vurderet, at de økonomiske konsekvenser er så store, at vi ikke kan forsvare det 
overfor vore beboere. Derfor har vi lukket projektet med omgående virkning. Der vil nu starte 
en analyse af, hvilke delelementer af projektet, der er nødvendige.  

• Skimmelsvamp – der er i en af vore lejligheder på grund af mistanke om skimmel foretaget 
grundig analyse af gulv, loft og vægge af Teknologisk institut. Konklusionen fra TI frikender 
vore bygninger. Skimmel er adfærdsbestemt. Der begynder at tegne sig et billede af, at udgift til 
sanering kan pålægges beboer, hvis det kan dokumenteres, at problemet er adfærds- og 
personbetinget. 

• Gadelyset  - er blevet sat i stand. 
• Beredskab. Den seneste analyse fra Willis og vor tilsynsførende myndighed påpeger, at et 

beredskab er nødvendigt. Bestyrelsen hen over efteråret arbejde med mulige løsninger, så vi på 
forårsmødet kan præsentere et færdigt forslag. 

• P-ordning. Forventes i kraft ved årsskiftet. 
• A7, beboer/klublokaler. Forventes klar til indvielse først i det nye år. Der er afsat midler til 

lokalerne i DV 15. 
• Udendørs overvågning. Allan har sammen med lokalpolitiet været området igennem, og 

Politiets anbefaling er, at der opsættes i alt 28 udvendige kameraer. Også anbefalet i Willis 
analysen. 

• Beboerinfo. Bestyrelsen arbejder med at finde et godt og illustrativt alternativ til ”Infobladet”, 
der udkom for sidste gang i foråret. 
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