
Afdelingsmøde den 1.september  2021 
 
På afdelingsbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen 
til det årlige afdelingsmøde. 
Vanen tro har vi også i år inviteret Heidi Riis Jørgensen-Ole 
Frederiksen og Frank med til mødet. 
Siden sidste afdelingsmøde har vi mistet 4 af vore beboere,Peder 
Jensen--Finn Poulsen--Kirsten Jørgensen og Erling Dyhr. 
Vi har fået nye beboere i afdelingen,Karsten Jensen i nr.21--Bjarne 
Larsen i nr.19--Preben Ørbæk i nr.59--Søren Karl Rasmussen i nr.49. 
 
Vi har fået nye postkasse så nu er fri for at skære vore fingre- 
Døre og vinduer er blevet malet. 
Fliserne ved fælleshuset har fået en gang algerensning. 
På taget fra nr.57 til nr.67 er der monteret duestop,og det har 
virket efter hensigten. 
En løftet pegefinger,når i lejer gæsteværelset bedes i gøre gæsterne 
opmærksom på at papirhåndklæderne IKKE må smides i toilettet,da 
de ikke opløses i vandet og dermed stopper toilettet. 
vi har fået en klage over "forkert"affald i havecontainerne,10 
minutter efter at have modtaget klagen 
 havde vi fjernet to små plastikposer. 
Hvis nogen ved et uheld har fået 3 runde stålfade  med hjem,bedes 
i sætte dem på plads. 
 
I 2022 afsættes der 35000.00 til affaldshåndtering p.gr.a af nye 
tiltag fra affaldvarme. 
I 2022 bliver der afsat 130.000.00 til udskiftning af plasttaghætter. 
I 2023 afsættes der 35.000.00 til behandling af underplader og 
spærender for skimmel. 



 
Fælles aktiviteter. 
På grund af coronanedlukningen har der ikke været afholdt så 
mange af de sædvanlige arragemanger. Nogle har der dog været 
afholdt,nogle beboere sørgede for at vi fik gløg og æbleskiver-- stor 
tilslutning.Stor tilslutning var der også til fødseldagsfest sammen 
med at vi igen måtte være 50 i huset. 
Kortspil og nørkleri er godt i gang,billard starter snart igen. 
 
Stor tak til Karin,Janne og Søren Karl for at i med stor succes har 
fået madafterne i gang igen. 
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen--med Frank og 
administreationen 


