BERETNING 2018
AFD. 4-6-8
I 2018 blev der, for at give administrationen et overblik over husenes
tilstand (klimaskjold) lavet en gennemgang af samtlige matrikler.
Et arbejde bestyrelsen påtog sig. Allerede i foråret var Joan gennem afd.4
Men vi måtte frem til efteråret før de sidste 2 afdelinger var nået.
Ud fra denne gennemgang er det besluttet udskifte samtlige terrassedøre
i afd. 4 og alle både fordøre og bryggersdøre i afd.8 2019.
Fremadrettet vil papiret blive brugt til planlægning af fremtidige
vedligeholdelsesarbejder.
Det må være på sin plads at færdiggøre historien om det gamle træ der
på baggrund af hærværk måtte fjernes. Hverken administrationen eller
politiet fandt frem til den formastelige, så kære beboere, regningen
havde 40 modtagere NEMLIG OS ALLE. Et nyt hærværk blev begået, i 2018
denne gang mod en lås i en garage som blev fyldt med kraftig lim og
måtte udskiftes med låsesmed, regningen IGEN OS ALLE. Stop hærværket,
ingen vinder ved det.

Vi sender en tanke til.
Rugskellet 7
Rita Fuglsang er afgået ved døden.
Vi byder velkommen til.
De nye beboere i Markleddet 32
Victor Juul Sørensen og Hanne-Steinman.
Et nyt system er taget i brug på kontoret hvor vi laver selvkontrol ved at
måle os mod afdelinger som er sammenlignelige med vores afdelinger.
Når det kommer til vores 3 afdelinger ligger vi i den ende hvor det ikke ser
ud til at der kan spares på driften.
Sidste års henlæggelser er meget tæt på det der tilrådes.
Men på de langsigtede henlæggelse er der stadig en del at ønske.
Alt i alt ser det meget fint ud for alle tre afdelinger.
Hvis I kan huske beretningen fra sidste år vil det nok undre jer at Michaels
skur ikke er færdigt, men det er aftalt med Michael at han sørger for at
det sker 2019.
Det er svært at finde ord for den glæde man som bestyrelse føler når man
står ved garagerne en råkold søndag formiddag midt om vinteren og
venter på at se hvor mange som kommer til fastelavn, kun for at finde ud
af at deltagelsen er lige så stor som den plejer til denne tradition. En
dejlig formiddag for såvel børn som voksne. PS. det er 3 marts i 2019.
Som det sidste er der kun tilbage at takke for en fantastik oplevelse ved
samarbejdet med varmemestre, personalet på kontoret, Jesper, Michael
og sidst til lokalbestyrelsen for et godt år.
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