
8. september 2019 
 
Afdelingsbestyrelsens beretning, ordinært afdelingsmøde den 26. September 2019.  
 
Det er fortsat afdelingsbestyrelsens mål at arbejde for en stabil og forudsigelig udvikling af 
huslejen, så ingen overraskes af pludselige store stigninger i huslejen. Når noget går i stykker 
skal det repareres. Afdelingsbestyrelsen glæder sig over at mange reparationer ordner 
beboerne selv og ringer efter service når det er nødvendigt. Med en huslejestigning i 2020 på 
0,0% må afdelingsbestyrelsens målsætning være indfriet. 
 
Tagene: 
Den 10. December 2018 gennemgik en tagtekniker tagene. Det skete med henblik på at lave 
en vurdering af tagenes tilstand, vurdere deres eventuelle restlevetid og lave en vurdering af, 
om der kan laves tiltag så tagenes restlevetid forlænges.  
Det betyder at tagudskiftningen er i 2025, men der en udfordring med nogle gamle og slidte 
ovenlysvinduer, Veluxvinduer. Derfor er der i 2020 afsat 50.000,- til udskiftning af 
ovenlysvinduer. Det er nok til udskiftning af ca. 4 ovenlysvinduer. Afdelingsbestyrelsen skal i 
løbet af efteråret have hjælp til at udpege de 4 ældste og mest slidte ovenlysvinduer. 
 
2018 og 2019. 
De sidste gamle kælderdøre blev udskiftet.  
De fleste har nok bemærket at hækken ved Tværgade 16 er blevet skiftet. Vi kan nu alle følge 
livet i haven. I 2020 er der afsat 40,000,- til beplantning, så der er afsat midler til nødvendig 
reparation og udskiftning. 
Desuden er der sket småreparationer af fuger og murværk..  
 
Separation af kloak- og regnvand: 
Gravemaskinerne nærmer sig. I 2023 sker det i afdeling 31. Det meste er der sparet op til og 
pr. 31.12 2018 var afdelingens opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.168.681,- 
Det er den del penge, men der skal også bruges mange. Finansieringen af omfangsdræn og 
reetablering i forbindelse med kloakarbejde er ikke på plads, det bliver formentlig 
lånefinansieret. Den endelige beslutning om arbejdets omfang og finansiering tages 
formentlig på et ekstraordinært afdelingsmøde. 
 
Tak for samarbejdet i det forløbne år til de øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen, Lisbeth 
Lund og Lotte Laursen. Også tak til suppleant Ole Madsen 
 
På afdelingsbestyrelsens vegne 
Kristian Pinstrup 
Søndermarksvej 11 
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