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Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet den 25. september 2018 
 

 
• Helhedsplanen er uden sammenligning det, der har fyldt mest siden afdelingsmødet i maj. Helt i 

tråd med, hvad vi aftalte på det ekstraordinære afdelingsmøde i foråret 2016, blev planen 
fremlagt på to orienterende møder og vedtaget med stort flertal den 25. juni. Bestyrelsen er stolt 
af at kunne bringe denne ambitiøse plan til torvs og få den vedtaget så solidt og uden 
huslejestigning. Det er en omfattende renovering, der nu skal i gang, og den vil betyde, at vi de 
næste mange år kan drifte og DV planlægge, så vi sikrer afd 38. Siden maj har vi udført en 
række miljøundersøgelser, der skal sikre, at vi ved, hvad der er under de overflader, vi skal lave 
hul i. Vi er i gang med at skifte den ene af varmecentralerne, arbejdet er fremskyndet, fordi det 
er tvingende nødvendigt. Arbejdet udføres som en del af HPL. På søndag er der inviteret til 
præsentation af Husumforbindelsen på Husum Skole på Karlslundevej 23. Det er mellem kl 14 
og 15. Herefter sendes projektforslaget i høring fra 28.9. til 9.11.  

• Noget, der har fyldt næsten lige så meget, er regeringens ghettoudspil, der er en slet skjult 
dagsorden om at nedlægge den almene boligsektor. Lige om lidt risikerer vi, at man river 
lejligheder ned hos vore naboer. Det giver ikke mening, hvor skal alle disse mennesker bo? Det 
er manglende rettidig omhu gennem generationer, der nu ses, og det løser ingen problemer at 
nedrive de boliger! Der er flere arrangementer i vores nærområde og i byen i det hele taget over 
de næste uger, deltag og vis, at vi vil beholde vore hjem!! 

• Sefa sagde farvel den 11. maj. Hans afskedsreception var vel besøgt, og Sefa var meget glad for 
arrangementet. 

• Der har i sandhed været gang i gaden herude henover sommeren. Skyderier, handel med stoffer 
og andet uvæsen. Vi er glade for, at Christian kiggede forbi i aften. Det er også på politiets 
anbefaling, at vi har fældet to store buskadser, som lå op ad to ”blinde” gavle. I den store 
Dronningebusk, var der hule, om end ikke en børnevenlig en af slagsen. Det har givet mere lys, 
og luft, og det inviterer ikke længere til lyssky aktiviteter. 

• Vi har måttet sige farvel til Rasmus, der har været syg siden marts. Bestyrelsen har besluttet 
ikke at genbesætte stillingen som ledende ejendomsfunktionær. I stedet er Erdin i gang med at 
uddanne sig til Varmemester, og vi vil fremadrettet sikre, at vore funktionærer får tilbudt de 
kurser, der giver dem og os værdi. Som I sikkert har bemærket, er sommersæsonen ude i det 
grønne er forløbet så fint, gutterne har gjort et stort stykke arbejde og kan nu med ro  i maven se 
frem til en vinter, hvor vi ikke har nævneværdige hængepartier. Stor ros til drengene! 

• Steen har gennem lang tid haft alt for travlt til at kunne prioritere sit bestyrelsesarbejde, og 
derfor har han besluttet at stoppe. Mette har taget over. Hanne har i sidste uge meddelt mig, at 
hun desværre er nødt til at stoppe på grund af sygdom. Vi mangler således et bestyrelsesmedlem 
og en suppleant. 

• Vi holdt sommerfest 4. august, og vi havde en rigtig dejlig dag i dejligt vejr. Vi fik lov at låne 
Energicenterets have, og det var en smadder god ide, alle syntes, det var hyggeligt. Vores 
ansigtsmaler gjorde lykke, og vore håndværkere/leverandører sponserede drikkevarer, slikposer 
og kontanter. Deres opbakning betyder, at vi gennemførte dagen uden at belaste fællesskabets 
budget. Der er drikkevarer i overskud, så når vi starter spiseaften sæsonen op til oktober, skal I 
ikke selv medbringe drikkevarer. 
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• Adfærdsbestemt skimmel. Vi er i øjeblikket i færd med at prøve en sag om skimmel forårsaget 
af uhensigtsmæssig adfærd. Vi har en lejlighed, der er blevet saneret for 200.000,00 kroner, og 
det krav er nu rejst overfor lejer. Team Jura vurderer, at der er så meget dokumentation, at 
sagen skal prøves. 

• Vi er færdige med at etablere nøglebrikker og scannere på lofter og i kældre, hvilket øger 
sikkerheden markant. Det er et langtidssikret låsesystem, der er nemt at administrere, og vi kan 
nu helt se bort fra den risiko, der har været forbundet med, at de hovednøgler, som vi ved, aldrig 
er registreret eller afleveret, har kunnet anvendes. 

• Cafeen er i gang igen, vi er glade for, at Dorrit og Flemming fortsat smører gode madder og 
skaber hyggelige rammer. Kig forbi en tirsdag, det er meget hyggeligt. 

• Første spiseaften 24. oktober – stegt flæsk, som sædvanligt. Bestyrelsen tager sig af oktober, 
december, januar og april. Det vil sige, at vi opfordrer til, at I beboere tager initiativ til 
spiseaftenerne i november, februar og marts. Vi står selvfølgelig til rådighed med praktisk 
hjælp. Det vil så være sidste spiseaften sæson, indtil vi er færdige med at renovere fælleshuset. 

• Vi har fået Mobile Pay, så man nu kan betalefor leje af Gadelyset på den måde. Fremover vil 
nøglebrikker og vaskekort blive opkrævet over huslejen. 

• Da vi i sin tid overtog ansvaret lovede jeg jer, at vi ville knokle for at holde huslejen i ro, som vi 
er forpligtet til. Vi har fået lagt en masse arbejder i DV planen, som ikke tidligere har været det, 
og vi er glade og stolte over, at vi igen kan bede jer stemme ja til et budget, hvor vi ikke stiger i 
husleje. 

• Vi kan også fortælle, at vi ligger godt til i forhold til at nå målet om effektivisering af driften på 
8,15% i 2020. Hvis det, vi kan se nu og det, vi forventer de næste to år, er vi allerede i mål. Der 
arbejdes centralt med at indgår stordrifts aftaler, hvor det giver mening. 

 
Tak! 
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