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Beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde i afdeling 39  
  
Tak til jer beboere, der er kommet til årets afdelingsmøde. Jeg håber, vi må få et godt og 
konstruktivt møde.  
  
Siden sidste afdelingsmøde er arbejdet med beplantningen til erstatningen af de fjernede hække 
ved p-pladserne blevet udført af driftsafdelingen på baggrund af forslaget, der blev vedtaget på 
sidste års afdelingsmøde.   
  
Afdelingsbestyrelsen har fået rigtig mange positive tilkendegivelser angående gæsteværelset ved 
fælleshuset, der har været udlejet mere end forventet.   
De beboere, der har haft lejet gæsteværelset til deres overnattende gæster har været meget 
tilfredse med forholdene. Gæsteværelset har ligeledes siden sidst være brugt til genhusning af en 
af afdelingens beboere, der måtte fraflytte sin lejlighed i en periode pga. vandskade.   
  
Der er desværre stadig udfordringer i forhold til parkering på stamvejen til trods for de gule 
striber på fortovskanter og opsat skilt ved indkørslen til afdeling 39, hvoraf det fremgår, at 
parkering uden for de afmærkede båse IKKE er tilladt.   
  
Og nu vi er ved stamvejen – i februar omdelte vi en orienteringsskrivelse vedr. kommunes 
overvejelser om at etablere endnu en daginstitution på Mallinggårdsvej, hvilket alt andet lige vil 
kunne betyde en øget trafik på Mallinggårdsvej og Fløjstrupvej, der vil komme til at berøre os, når 
vi skal til og fra vores bopæl, hvad enten det sker til fods, på cykel eller i bil.  
  
Flere planlagte aktiviteter for afdelingens beboere blev i efteråret aflyst pga. corona-restriktioner. 
Det var bl.a. julebanko, fællesspisning Mortens aften i fælleshuset, julefrokost for beboerne.   
Også tirsdagshygge måtte sættes på standby i en længere periode.  Da der i foråret blev lempet 
på forsamlingsforbuddet startede tirsdagshygge op igen.  
  
I slutningen af juni inviterede afdelingsbestyrelsen til ”Kaffe og kage dag” i fælleshuset, hvor vi var 
mange, der havde en hyggelig eftermiddag - og hvor vi fik indviet fælleshusets nyindkøbte 
porcelæn.  
  
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til resten af afdelingsbestyrelsen – en særlig tak til Marianne, 
som ikke stiller op til genvalg i år. Også en særlig tak til Morten, der som 1. suppleant i november 
på en trist baggrund indtrådte som bestyrelsesmedlem og også overtog Bents hverv som afd. 39’s 
repræsentant i Grundejerforeningen.  
 


