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Bestyrelsens beretning for afdeling VA 58. År 2019. 

Der er igen gået 1 år.  Igen måtte vi igennem bål og brand, ved nytårsskiftet.  

Det er rigtig ærgerligt, at vi i vores bebyggelse skulle i medierne på den måde. Vi 

håber at disse unge drenge snart lære og forstår hvilke følger, sådan noget kan 

få. Det kommer også til at tære på vores økonomi i afd. 

Ellers har vi det stille og roligt i bebyggelsen, ingen større hærværk, og det 

gavner os alle. 

Vores største problem er næsten tiden driften bruger på at rydde op i affalds-

øerne, hvis vi bare kunne få folk til at aflevere deres affald korrekt, ville vi kunne 

spare en masse tid, som kan bruges til andre opgaver i afdelingen. Husk det. 

Ude i de grønne områder, har græsset været meget grønt, og det pga. meget 

regnvejr. Men det ser flot ud, og bliver passet af vores flittige folk i driften. Vi 

nyder også de flotte blomsterstande, nu også på p- pladsen i lygtepælene, det 

ser rigtig godt ud, de bliver også passet af driften. Trappen op til vores 

beboerhus er blevet omlagt og fint gelænder, har vi også fået, til glæde for alle. 

Vores husleje har ikke haft stigning i lang tid, grundet at vi har en god økonomi, 

og gode personer, der hjælper på det område. 

Vi har måttet sige farvel til vores ejendomsmester og skiftet lidt ud i driften. De 

havde været her i en del år, vi ønsker dem alt godt fremover. Dette sætter lidt 

ekstra pres på kontoret, men de gør det så godt, alligevel. 

Aktiviteterne går sin vante gang, noget stopper, og andet sættes i gang, tak til de 

frivillige. Vores markedsdag er stadig en stor festdag, og et stort arbejde i at få 

det afviklet, tak til alle der hjælper, og nu har vi også egen pølsevogn, det var et 

stort arbejde, at få den sat i stand, men den står flot nu, og vi glæder os over 

den. 

Bestyrelsen takker alle for et godt samarbejde, mellem drift og beboere. Tak for 

et godt år 2019.  

På bestyrelsens vegne. 

Anita Kallesø ( Formand ) 


