Beretning afd. 4-6-8-2019
Et tilbagekik på et år som er gået.

Året startede traditionen tro med at der blev afholdt fastelavn
ved garagerne, der var som altid mødt mange frem til en hyggelig
formiddag.
Der har været afholdt 6 afdelingsmøder, alle referater vil kunne
læses på FAB hjemmeside.
Det er i år lykkedes at få Michaels skur færdiggjort, og vi håber
det vil være til stor gavn for ham, i mange år fremover.
Afdeling 8 har som lovet, i løbet af 2019 fået udskiftet samtlige
hoved og bryggersdøre. I 2020 har bestyrelsen foreslået at der vil
blive udskiftet vinduer i badeværelser og køkkener.
I afd. 4 er hovedparten af terrassedørene udskiftet, og det er
meningen at de skal skiftes alle sammen, det vil sige at den
enkelte beboer ikke kan sige nej til at få isat en ny terrassedør.
Bestyrelsen har foreslået at samtlige hoveddøre bliver udskiftet i
afd. 4 2020. hvis disse ikke er skiftet ved de seneste indflytninger.
Afd. 6 har ligget lidt stille i 2019, men det er aftalt at man i 2020
kan se frem mod en gennemgang af samtlige hoveddøre. Og et
par andre tiltrængte vedligeholdelsesarbejder.
Der er blevet afholdt loppemarked på en regnfuld sensommer
søndag. Det er bestyrelsens opfattelse at det var en god ide som
fortjener et forsøg mere.

Vores nye vej på stykket foran Rugskellet 2, 4 og 6 er til alles
store undren opgravet for at der skulle nedlægges fjernvarme. Vi
er blevet lovet at skaderne vil blive reetableret i 2020, ved af der
lægges en ny halv vejbane.
Bestyrelsen takker for godt samarbejde med kontoret og
hovedbestyrelsen og takker igen Michael for den store indsats
han gør for at vi alle har nogle pæne arealer at færdes på.
HUSK AT FÆLDNINIG AF HØJE TRÆER ALTID SKAL GODKENDES AF
KONTORET
For bestyrelsen
Jens Fuglsang

