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Beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde i afdeling 39, Mallinggårdsvej 
 

Malling, den 15 september 2022 
 
 
Tak til jer beboere, der er kommet til årets afdelingsmøde. Jeg håber, vi må få et godt og 
konstruktivt møde. 
 
Siden sidste afdelingsmøde har fælleshuset og gæsteværelset fået nye døre og vinduer. Der er 
samtidig opsat en dørkrog på ydersiden af døren til fælleshuset således, at den ikke flyver op og 
får samme skader som den gamle.  
 
Der er siden sidste afdelingsmøde kommet ny belysning i afdelingen. Lamperne i terræn, ved 
skuerne og ved boligerne er blevet udskiftet med LED. Dette har vi fået mange positive 
tilkendegivelser om, blandt andet fordi de bruger mindre strøm end de gamle.  
Det var en længere proces end beregnet, grundet leveringsvanskeligheder. Samtidig ville vi gerne 
have den rigtige belysning, der hverken var for skarp/varm eller for mørk. Af den årsag lyser nogle 
af lamperne også kun den ene vej for at mindske eventuelle gener for beboerne.  
 
Siden sidste afdelingsmøde har der været afholdt flere aktiviteter for afdelingens beboere. Der har 
blandt andet været afholdt julebanko og påskebanko. Der har været en fællesspisning og en 
affaldsindsamling. I den forbindelse er der til afdelingen blevet indkøbt 2 stk. gribetænger til 
opsamling af affald. Har man lyst til at gå en tur og samle affald er det altså muligt at låne disse. De 
er placeret i storskraldsrummet.  
 
I starten af august inviterede afdelingsbestyrelsen igen i år til ”Kaffe og kage dag” i fælleshuset, 
hvor vi var mange, der havde en hyggelig eftermiddag. 
 
Der er i løbet af det forgange år ligeledes blevet opsat en ladestander til el- og hybridbiler nede på 
grus-parkeringspladsen.   
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til resten af afdelingsbestyrelsen – en særlig tak til Viggo, der 
har valgt ikke at stille op til genvalg i år. 


