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Afdelingsbestyrelsens beretning  

for september 2018 til september 2019. 
 

Afdelingsbestyrelsen har i det forgangne år holdt 10 bestyrelsesmøder,  

og deltaget i 1 repræsentantskabsmøde - 2 orienteringsmøder. 

 

Vi har i afdelingen haft 9 indflytninger og vi ønsker de nye beboere velkommen i vor afdeling. 

 

24. januar havde DOMI Bolig og Malling varmeværk indkaldt til informationsmøde, hvor mere 

end 50 var mødt op.  

Bestyrelsen følte desværre ikke vi gik klogere fra mødet. 

 

I februar gik udgravninger til de nye varmerør i gang.  

Det har ført til mange genvordigheder bl. a. med overgravede el-ledninger drænrør o.s.v.  

Dog skal nævnes, at Ole Sommers medarbejdere efterlader de opgravede områder i pæn 

stand, og at vore lejere roser Ole Sommers medarbejdere som behjælpelige og venlige. 

 

Afdelingsbestyrelsen er ikke tilfredse med den måde de gamle rør i bryggerset er afkortet, og 

venter stadig på en løsning for afslutningen af rørene i gulvniveau.  

Siden arbejdet startede har Gunnar H. Nielsen siddet i bestyrelseslokalet hver tirsdag for at 

svare på spørgsmål eller indhente oplysninger fra Malling Varmeværk til vore lejere. 

I skrivende stund er fjernvarmeværkets renoveringsprojekt formodentlig afsluttet, og nu skal 

Teamkoordinatoren i Drift Niels Peter Roland og Afdelingsbestyrelsen skal have koordineret 

”reparationerne” af vore grønne områder. 

 

Afdelingen har stikprøvevis fået 5 års eftersyn på døre og vinduer, og 1 års eftersyn på 

fugninger af murværk, og Afdelingsbestyrelsen er ikke bekendt med problemer. 

 

I november afholdt vi det årlige banko, hvor der var mødt mange spillere op. 

 

Afdelingens Aktivitetsudvalg skal have stor ros for det store arbejde med ”Mandags kom 

sammen”, ”Spise sammen aftener”, snapseaften, Sankt Hans aften m.m. 

Afdelingsbestyrelsen er sikker på, at sådanne aktiviteter samler de gode relationer blandt vore 

lejere! 

 

Der er opsat 2 uglekasser i vores afdeling, som vi forhåbentlig får beboet. Der siges de er gode 

rottejægere. 

 

Bænkene i afdelingen har fået udskiftet sæde og ryglæn til vedligeholdelsesfri (recycling 

planks), og bord/bænk sættene er blevet afrenset for alger. 

 

Nu landbrugsskolen er blevet nedlagt, har bestyrelsen bedt direktionen kontakte kommunen 

for genetablering af hestetrækstien. 

 

Pr. 1. april trak Niels Jørn Nielsen sig fra formandsposten, men blev som bestyrelsesmedlem.  
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Niels Jørn stiller ikke op til genvalg, og mente at det ville være en fordel med en glidende 

overgang for ny formand. 

Jette Gleerup trådte ud af bestyrelsen og blev erstattet af Gunnar H. Nielsen.  

Bestyrelsen siger tak til Jette for hendes arbejde såvel i bestyrelse som i aktivitetsudvalget. 

 

Til sidst vil afdelingsbestyrelsen gerne takke for det gode samarbejde med administration og 

vore grønne medarbejdere. 
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