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Bestyrelsen lancerer hermed AAB38’s nye nyhedsbrev. 
Nyhedsbrevet vil kort orientere om, hvad der rører sig i afdelingen. 
Bestyrelsen beklager, at vi først nu får taget initiativ til en afløser 
for infobladet. 

Siden nytår er meget hændt i ”38”. Beboernes nej til budget 2016 
sendte bestyrelsen i regne- og tænkeboks. Det reviderede budget 
blev vedtaget med stort flertal. Den store besparelse betød 
desværre, at vi måtte sige farvel til Lars Ludvigsen. 

Michael Enevoldsen Enevoldsen er fratrådt.  

Peter Søndergård har opsagt sin stilling og fratræder 30.4.2016. 

Ny ledende ejendomsfunktionær Alex Nielsen er tiltrådt og i fuld 
gang med at lære AAB38 at kende. Som ny ejendomsfunktionær 
har vi ansat Lars Brevald Neble, der har mange års erfaring i AAB. 
Lars skal være Alex’ mentor, indtil Lars i løbet af efteråret 
forventeligt går på efterløn. 

Sefa og Erdin er som altid på pletten og har i den tid, afdelingen 
har været ramt af langtidssygdom sikret, at en nødplan har kunnet 
opretholdes. Sammen med vort faste håndværkerkorps har vi 
reddet stormen af og er kommet i havn uden de store knubs.  

Bestyrelsen er helt sikker på, at det nye funktionærteam vil gøre en 
stor forskel for os alle i AAB38. Tag vel imod Alex og Lars! 

Bestyrelsen har længe haft et ønske om at etablere en ordning, der 
sikrer, at man kan tilkalde nødvendig hjælp udenfor almindelig 
træffetid. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vi har fået en 
mulighed for at etablere 24 timers skadesservice, som er effektiv, 



driftssikker og ikke mindst udgiftsneutral. Opstår der akut behov 
for håndværker, skadesbegrænsning eller andet alvorligt efter 
træffetid skal alle derfor fremover rette henvendelse til Røsva.  

Fordi AAB38 er kunde hos Dansk Kabel TV er vi blevet tilbudt 
abonnement med Røsva Skadesservice uden beregning. Det er kun 
ved udkørsel, at der faktureres timeforbrug. Sammen med dette 
kvartalsnyt vedlægges informationsmateriale til Røsva. 

Den P-ordning, vi fik mandat til at etablere på afdelingsmødet, fik 
ikke den bedste start. Derfor bliver der senest i løbet af de næste 
14 dage opsat nye skilte, hvor teksten er i overensstemmelse med 
afdelingsmødets beslutning. Samtidig får de beboere, der har bil, 
men ikke parkeringsplads, nu udleveret en parkeringstilladelse, 
som refererer til bilens registreringsnummer. 

Vinterens spiseaftensarrangementer har, som altid været hyggelige 
med fin tilslutning. 

Det nye beboerlokale i Arildsgård 7, kld. er nu færdigt, og vi indvier 
de nye faciliteter 2. maj kl. 16.00. Kom forbi og se de dejlige 
lokaler, bestyrelsen er vært ved en kop kaffe og en pølse fra Allans 
Pølsebar. 

Bestyrelsen vil fremover ved begyndelsen af hvert kvartal omdele 
Kvartalsnyt med stort og småt fra AAB38. Vi modtager meget gerne 
feed-back på mail: mto.aab38@aab.dk 

Samtidig med det trykte nyhedsbrev arbejder bestyrelsen for 
øjeblikket med en supplerende digital løsning. 

Vel mødt til forårets afdelingsmøde 24. maj kl. 19.00. 

Med ønsket om et dejligt forår! 

Bestyrelsen i AAB38 
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