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Blev jo desværre endnu engang en tid med corona udfordringer og alt blev aflyst, med forsamlings 

forbud, mund bind mv.  

Det medførte til at bestyrelsen ikke har, kunne holde de møder, samt måtte aflyse de fælles 

arrangementer vi ellers gerne ville bidrage med i 2020/21. 

 

Vi måtte desværre aflyse fællesspisning i Spektrum d. 11/11 2020, heldigvis ser det ud til vi kigger 

ind i lyse tider, så vi tager udfordringerne op igen og ser meget gerne i vil reserver den 24/11 til 

fælles spisning i Spektrum, håber på rigtig mange af jer tilmelder sig.  

 

Helt i stå gik det dog ikke, det første bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet, blev holdt d. 9/9-20, 

der var ikke så mange punkter at se til, der var lidt regulering og et par små problemer med 

kvaliteten af trappe ask, der blev løst, ser det ud til, der har ikke været klager siden hen. Vandhane 

ved garage blev genetableret efter lidt misforståelser omkring hvad denne vandhane måtte bruges 

til, dejlig vi fik den tilbage igen.  

 

Næste møde blev den 4/11, hvor vi desværre må aflyse fælles spisning. Hans Lagoni vælger at 

træde tilbage, fra de gode arrangerede fællesspisning, til det vil bestyrelsen meget gerne om der 

er nogle af jer der melder jer til at være tov holder til fælles arrangementer, byd endelig ind. 

Der blev drøftet nogle små problemer med efterladte møbler og andre effekter i kælder, det ser 

ud til det er løst og fjernet. Endvidere blev beboerne opfordret til at holde kælderdøre lukket. Vi 

savnede lidt info fra renosyd omkring affalds sortering, der kom opslag på info tavler i hver 

opgang. 

 

Så nærmede julen sig også her blev vi for alvor ramt af corona situation, og bestyrelsen måtte, 

aflyse den årlige julefrokost. 

 

Så går vi ind i 2021, bestyrelsen forsøgte sig lidt med bestyrelses møde med teams, men absolut 

ikke det samme møde som vi var, vant til, dog var der heller ikke så meget på programmet.  

 

03-06-2021 det første bestyrelses møde hvor vi igen kan være sammen til bestyrelsesmøde, vi 

arbejder lidt med en pjece til nye beboere, bare ganske kort pjece der guider ny beboere, hvor de 

forskellige oplysninger findes hos DOMI Bolig, reglement mv. Den forventes færdig i løbet af 

efteråret 2021.  

 

Den 24/6 deltog bestyrelsen i budget møde hos DOMI Bolig, og tak for et godt budget møde, 

heldigvis endnu et år uden husleje stigning for afd. 7. 
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Til sidst vil bestyrelsen gerne sige tak til Jette Vestergaard for tiden i bestyrelsen, der desværre 

ønsker at træde ud af bestyrelsen, vi takker for de hyggelige timer og gode ideer du har bidraget 

med.  

Bestyrelsen vil meget gerne hvis der er en der vil overtage denne plads som suppleant. 

 

For at runde beretningen af vil bestyrelsen gerne takke jer for alle de gode debatter og initiativer i 

har bidraget med, til gøre afd. 7 til et dejligt sted at bo, og husk nu at kigge forbi til åben 

bestyrelse, der er altid en kop kaffe øl eller sodavand. 

 

Det var årsberetningen for 2020/2021  

 
 
 
 
 


