
Beretning  
 

Corona nedkuling: 

- En lang periode var det ikke muligt at afholde bestyrelsesmøder 

- Viceværtkontorene var lukket for fysisk fremmøde 

- Alt planlagte fælles aktiviteter blev aflyst 

Fx tysklandtur, fastelavnsfest, høstfest 

- Afdelingsmøde blev aflyst. I mellem tiden er 3 af bestyrelsesmedlemmer rejst fra afdeling.  

Håber vi i dag kan vælge nye medlemmer ind i bestyrelsen. 

- Det lykkes at afholde en enkelt aktivitet, fælles grillaften 

- Bestyrelsen har valgt at sponserer for børneaktivitet i Marinalyst festival. 

Varmmesterkontor: 

- Tilstandsrapport 

-Udarbejde tilstandsrapport som kan indskrives under den nye helhedsplan. 

- Her samarbejdes med ingeniører firma Vigo Massen for at lave denne tilstandsrapport.  

  Der er blev taget prøver. Vi afventer svar. 

 

- Varm vand 

- Det har været problem med at få varm vand i alle lejemålet. Problemet er ikke helt løst i nu. 

Grunden til at vi oplever problemer er fordi fjernvarme har reduceret temperatur af det varme vand. For at 

vi kan få varm vand i alle lejemål, kræver det at der er varmrum hver 3-4 opgang.  

I vores næste regnskab er disse rum budgetteret, vi vil nok opleve det med en lille huslejestigning.  

Bestyrelsen: 

- Tryghed i området 

- Vi oplevede at der var salg af stoffer i åben lyst. Bestyrelsen vil på ingen måder tolerere kriminalitet i 

området. 

- Vi har en periode afprøvet vagter i området, som flere beboerne har været glæd for. 

- Vi har fået camerasystem. 95% af beboerne har sagt ja tak til camera system.  

- Varmemesterkontor har på ingen måder adgang i optagelserne.  

- Samarbejde med politiet. Politiet har lavet et opslag om gode tips. Dette betyder at men kan anmelde 

anonymt, men kan anmelde via 114, hjemmeside eller gratis aps. 

 

- Legeplads 

- Nyt legeredskaber er valgt. Vores nye legeplads vil dækker til børn mellem 2-8 år gammel.  

Vi afventer det sidste pris. 

 

- Fælleshave 

- Der er købt højbed paller, hvor beboerne har mulighed for at få 1-2 højbed som kan afhentes fra 

varmmesterkontoret.   

 

- Kommende aktiviteter 

- optaget med at planlægge kommende aktiviteter som Tiveoli frihed, Tysklandstur, høstfest. 

 

 


