
Almenbo afd 6, Afdelingsmøde 7. september 2021 

 

Afdelingsbestyrelsens Beretning. 

 
Det er en lidt tynd beretning vi i dag kan komme med. Coronaen satte jo desværre 

pludselig en stopper for al aktivitet. Afdelingsmødet sidste år blev aflyst, hvilket 

betyder at det er to år siden vi sidst har haft et sådant. 

Da vi ikke måtte samles har vi kun haft få møder i bestyrelsen 

 

Desværre har vores gode ejendomsfunktionær Søren valgt at opsige sin stilling. Det 

er et meget stort tab for afdelingen. Søren har i den grad været på vores side og kan 

tage æren for at meget er lykkedes for os. Blandt andet at dette rum blev vores. 

Vi har forsøgt at få årsagen oplyst i Almenbo, men de må selvfølgelig ikke udtale sig i 

personsager. Vi er lidt bekymrede for at det er noget med arbejdsmiljøet. Vi ville 

rigtig gerne have givet Søren en anerkendende afskedsgave, men det har ikke været 

muligt 

 

Vi har stadig renovering af garagerne på programmet. De er i en meget sølle 

forfatning, men køkkener og nye dørtelefoner har gjort indhug i økonomien, så vi 

må desværre vente lidt endnu. 

De tre hoveddøre venter også stadig på udskiftning. 

 

Der har været en del til - og fra flytning i vores lille afdeling.  

 

Vi var i en lang periode plaget  af åbenlys narkohandel omkring os, til stor gene og 

utryghed for beboerne. Det er heldigvis stoppet nu. 

 

Betty gjorde os opmærksom på at vores tørretumbler var lidt for gammel og ikke 

helt ufarlig. Der er blevet indkøbt en ny – 32.000 kr, som meget snart vil blive 

installeret. Så tak for det Betty 

 

Til slut håber vi at kunne samle en bestyrelse hvor alle har lyst til at  gå aktivt ind i 

arbejdet, der for øvrigt slet ikke er så omfattende at det forstyrrer privatlivet 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 



 

 


