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Velkommen til første Kvartalsnyt i 2020! 
 
Nytåret forløb helt uden problemer, alle containere affaldsspande var kørt i 
stald, og vi så ingen hærværk eller ødelagte ting.  
Flere beboere havde været i gang med kost og affaldssække og fået samlet 
affaldet i flere af gårdene. Det aflaster vore funktionærer – stor tak for det! 
 
Hjemmeside: Vi er nu endelig klar til at præsentere AAB Afdeling38’s 
hjemmeside: www.aab-38.dk. Kig forbi på siden, den er fuld af nyttige 
informationer. Siden opdateres løbende, og hvis I har input eller gode ideer, 
modtager vi med tak på afd38@aab.dk. 
 
Helhedsplan: Borgerrepræsentationen godkendte, som forventet, Skema A 
den 12. december. Vi er i forbindelse med Borgerrepræsentationens arbejde 
blevet forsinket. Det betyder, at vi nu er i fuld gang med at gøre klar til 
myndighedsprojekt og udbud. Der arbejdes på højtryk, og vi vender tilbage 
med korrigeret tidsplan så snart, vi kan. 
 
Bestyrelsen har netop afsluttet årets DV-gennemgang og møde med vores 
driftskoordinator fra AAB’s administration. Vi får stor ros for vores arbejde 
med at få opdateret DV-planen, så vi har det bedst mulige redskab til at sikre 
en god og økonomisk holdbar drift af afdelingen. 
Som noget nyt indføres der 30-årige DV-planer. Det vil vi fortælle mere om til 
afdelingsmødet til maj. 
 
Spiseaftener: Vi havde julemiddag i december og nytårsmiddag i sidste uge. 
Næste og i denne omgang sidste spiseaften er 22. april, hvor vi spiser 
smørrebrød. Det vil så være sidste spiseaften, som vi kender dem. 
Bestyrelsen har valgt at melde pas, det er et meget stort arbejde at 
arrangere, købe ind, forberede, lave mad, dække bord og rydde/vaske op, og 
vi har stået ret alene med opgaverne. 
Vi har ingen respons fået på vores invitationer til alle om at byde ind med 
gode ideer til gavn for os alle sammen. 
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Vi afventer nu at se, hvad det arrangementsudvalg, der blev nedsat efter 
afdelingsmødet i september, kommer med af spændende forslag til 
aktiviteter. 
 
Indsamling af efterladte barnevogne mm.: Vi har gennemført en indsamling af 
barnevogne, så der nu er ryddet pænt op over det hele. 
 
De områder, hvor vi ikke har slået græs, står nu urørte hen. Vi kunne godt 
tænke os, at alle, der har løg fra løgplanter tilovers, sætter dem ned i de 
bælter. Det vil se smukt ud næste forår. 
 
Vaskeplads: Vi etablerer ny nøgleløsning ved bilvaskepladsen, K63. De 
beboere, der har eller har brug for at kunne vaske deres bil der, skal 
henvende sig til Erdin. 
 
Brandfare: Der bliver røget i loftrummene i de to højblokke. Det er potentielt 
meget farligt og kan bringe liv i fare! Hele konstruktionen er af træ. Derudover 
er det i strid med gældende husorden, og vi beder alle om at være årvågne.   
 
Det var det vigtigste i denne omgang. 
 
Vi ønsker alle godt nytår med tak for det forgangne år. 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


