
Beretning,  afd.møde, d. 28. august 2019:

Så er der igen gået et år, og vi siger endnu en gang velkommen til afdelingsmødet i afd. 10.

Tidligt på året har vi været på havevandring for at se, om der er noget, der skal ændres, holdes 
fast i eller gøres noget ved.
Vi blev temmelig overraskede over, hvor mange terrasser der så forfærdelige ud, rod og 
opbevaring af alverdens ting. Vi blev enige om, at der skulle strammes op om reglerne ifht 
havereglementet – både for terrasser og altaner. I flere nyhedsbreve har vi skrevet om reglerne, og
i år har vi omdelt seddel KUN om regler for terrasser og altaner.

Vi vil gerne have, at her ser pænt og ordentligt ud. Det betyder noget for glæden ved at bo her, og 
det betyder også noget for afdelingens omdømme ude i byen, og hvem der ønsker at søge 
lejlighed her.

Det er aftalt med de grønne, at udgåede træer og buske beskæres/fjernes/udskiftes med lignende 
træer her i efteråret 2019 – inden for normalbudgettet. Sidste sommer med varme og ingen nedbør
har været hård ved nogle af træerne, og det kan ses.

Vi er fortsat med i forsøgsperioden med såning af vilde blomster i græsset, og det kan godt være, 
når de grønne er ovre forsøgsperioden, at bedene bliver anderledes – både i form og indhold. Vi 
har sagt, vi gerne vil have så mange blomster som muligt, for de er både smukke at se på og et 
ekstra plus, at vi kan plukke en lille buket. I år er frøene købt hos Danmarks 
Naturfredningsforening.

Efter indslag i nyhederne om gyngestativer, som væltede pga forkert opsætning, kontaktede vi 
service, der straks fik fat i firmaet, som har solgt og opsat gyngestativet. Her var det gjort rigtigt.

Et bord-/bænkesæt ved gyngerne har vi fået i år, og det er godt at se, at det bruges.

Vaskepladsen er blevet nedlagt pga miljøkrav. 

Alligevel er vi blevet mødt med mistro fra flere om motivet til nedlægningen af vaskepladsen, 
nærmest som om afd.bestyrelsen bare har besluttet det for at genere brugerne, og man har ikke 
troet på Erik. 

Vi har mødtes med Anne og Preben om nye beboere med anden etnisk baggrund, så vi kan sige 
velkommen og fortælle dem om, hvordan vi bor og gør her. Anne kontakter 
integrationsmedarbejdere i Odder kommune om gode ideer og forslag. Det bliver spændende, og 
vi krydser fingre for det bedste. Måske fælles kaffe-/teselskab i fælleslokalerne?

Efter flere år igen, igen og igen at have døjet med storskrald – uanset den måde, vi har gjort det 
på, har her lignet en losseplads. Enten har man sat sit storskrald ud før tid og ikke pakket rigtigt, 
eller man har sat alverdens ting og sager ved siden af storskraldscontaineren. Sorteringen har man
i mange tilfælde set stort på, og de grønne har brugt meget tid på at hjælpe afdelingen. Det er 
faktisk ikke dét, de er ansat til. 

Derudover har beboerne omkring pladsen ved storskraldscontaineren været generet af biler og 
folk, der har kravlet rundt og snakket på alle tider af døgnet.

Det er Renosyd, som bestemmer regler for AL slags skrald. Gør vi det ikke rigtigt og/eller 
overfylder, har de ret til at køre igen uden at tømme, så det er ikke lige meget, hvordan vi gør. Det 
samme gælder vores daglige restaffald, pap/papir og genbrugsemballage.

Ordensreglerne – ja, nogle er generelle for boligforeninger, og andre er vedtaget på 
afdelingsmøder. Vi har dem, fordi vi bor mange og tæt. Vi skal alle være her – og her skal se pænt 



og ordentligt ud.  Derfor opfordrer vi til, at man læser reglementer på hjemmesiden, hvis man er i 
tvivl om noget, så man kan respektere reglerne. Der er grund til, at vi har dem.

Det giver mindst utilfredshed fra naboerne, og det er væsentligt, at man ikke generer hinanden. Er 
der alligevel et eller andet, man gerne vil sige noget om til naboen, så sig det pænt. Budskaber 
forstås bedst, når de afleveres på en ordentlig facon – ikke råb og skrig eller grimme ord.

At man gør, som man selv vil, fordi der er noget eller nogen, man er utilfreds med, er ikke en 
løsning.

Hvis vi alle gjorde sådan, hvordan ville her så være at bo?

Er der noget, man vil klage over, så skriv en klage – og alllerhelst med underskrifter fra andre 
beboere – og aflever den på kontoret. Det er der – og kun dér, man tager sig af klager og gør 
noget ved problemet., og det er de beboere, som oplever et problem, der må tage ansvar.

Afdelingsbestyrelsen har IKKE noget at gøre med klager, heller ikke ansvar for at gå videre til 
kontoret med det, man får at vide ved opgangen.

Generes man fx af musik i festvolume hver aften til langt ud på natten fra en beboer, så skriv en 
klage, og aflever den - hver dag hvis nødvendigt, så kontoret og evt. advokat har noget at arbejde 
med. 

Afdelingsbestyrelsen skal samarbejde med serviceafdelingen og kontoret og varetage beboernes 
interesser og komme med ideer til fx læsegruppe i fælleslokalerne. Det er dog op til beboerne at 
gøre indsatsen for at lave en gruppe. Vi er åbne og har kommet med ideer i vores nyhedsbreve.

BL har en kampagne i øjeblikket om det gode naboskab. Det er sød musik i vores ører – bank på, 
og spørg, om din nabo har brug for din hjælp til fx klipning af hæk – eller spørg, om du kan få hjælp
til fx klipning af hæk. Måske kan man bytte med en kop kaffe.

Vi siger tak til serviceafdelingen og kontoret for godt samarbejde, som bl.a. betyder, at alle parter 
tager fat, hvor, hvordan og hvornår det er nødvendigt og/eller ønsket.


