
Beretning 2022 
 

Bestyrelse 

- Bestyrelsesmedlem Awil er flyttet fra afdeling. Hacer som var supplement, kom ind som 

bestyrelsesmedlem. 

- Der bliver afholdt møder hver måned. Referaterne kan læses på Almensbo hjemmeside. 

Varmemesterkontoret  

- Varmemester Niels har valgt at gå på pension. Der blev afholdt reception den 26. august. Heldigvis 

har Niels sagt ja tak til at være opråber som han plejer til vores julebanko tradition. 

- I forbindelse med etablering af ekstra varmerum til vores varmtvandsproduktion, blev vores 

kælderrum tømt. Der skulle monteres rør under loftet i kældrene. Under forløbet blev der tømt 3 

container med affald. Projektet er næsten færdigt. Der ventes på dee sidste rør fra Aarhus 

kommune.  

Vaskehuset 

- Vaskehuset er blevet færdig. Fremover er det Nortec der står for driften. Ved problemer med 

vaskemaskiner skal det meldes til Nortec via telefonopkald, nummeret står i vaskehuset. Ellers kan 

varmemester kontor også melde til Nortec ved problemer med vaskemaskiner. 

 

Legeplads 

- Børnene har taget godt imod vores nye legeplads. Vores nye legeplads vil dækker til børn mellem 2-

8 år gammel.  

- Der er bestilt ny Multibane. I Mutibanen vil der være fodboldbane og basket bane. 

 

Fælleshave 

- Der er købt pallerammer og beboerne har mulighed for at få 1-2 højbed som kan afhentes fra 

varmmesterkontoret.   

Aktiviteter  

- Tivoli tur i december måned for at opleve julestemning  

- Julebanko 

- Fastelavn fest, stor opbakning med 20 klædte børn og deres forældre. Der blev spist 40 

fastelavnsboller 

- Tysklandtur i april måned. Der blev købt stort ind den dag med sodavand slik og chokolade  

- Sank Hans/ fællesgril i juni måned 

- Fælles morgenmad til beboerne inden vi skulle feste videre til Marinalyst musikfestival   

 

 



Netværket Herredsvang 

Vi er en del af netværket Herredsvang sammen med kulturhuset, biblioteket Mosken Selsabil, klub2teket, 

daginstitutioner, lokalcenter, kirken, politiet og bestyrelsesmedlemmer fra det andre boligselskaber i 

området . Der afholdes møder 3-4 gange om året. Ifm. Netværket Herredvang har vi som bestyrelse været 

med til økonomisk støtte til fælles hoppeborg i området, og til de unge der har fået 

studenterhat/uddannelse. Der blev også arrangeret fælles arrangement som fx 

- Sommerfest i klubben 

- Loppemarked på torvet 

- Marienlystfestival 

- Aid fest i klubben 

-  

Beboerhuset 

-Beboerhuset kan genlejes efter Børnehaven Rydevænget er flyttet tilbage. Der er sket prisstigning ved 

udlejning, da der bestilles rengøring udefra.  

Halv hus 2250 kr., hel huset 3250 kr. for en weekend. 

 

Facebook  

Følg os på Facebook gruppe afdeling 19., alle vores arrangementer/kulturhusets reklameres i gruppen . 

 


