Bestyrelsens beretning for 2017
Beboermødet d. 20 marts kl. 1900
Afdeling 35 Remisegade

I det forløbne år har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder, deltaget i formandsmøde og fællesmøde for
afdelingsbestyrelser. På formandsmødet var der fokus effektivisering, vedligeholdelse reglement og den
nye hjemmeside.
På fællesmøde for afdelingsbestyrelser var fokus på status effektivt drift-status på sammenlægningerpersondataforordningen-budgetforudsætninger samt en gennemgang af den nye hjemmeside –
funktionalitet.
I løbet af sommeren fik vi opsat vores flagstang, der er flere, der har benyttet sig af muligheden for at få sat
flaget.
Den 1. juli afholdt vi trailerdag i lighed med sidste år, men behovet var ikke så stort som sidste år, så der er
nok blevet ryddet ud, så vi afholder ikke trailerdag i år, men der kan godt laves en grilldag alligevel.
I august holdt vi loppemarked med afdeling 23 (vores nabo afdeling) der har indkøbt et partytelt, (det har vi
også), hvor man kunne stå med sin bod, hvis vejret ikke artede sig, men det gjorde det, om aftenen mødtes
vi fra begge afdelinger og hyggede os sammen.
Julestemning som vi havde sidste år, der kunne vi ikke få ønskerne til at nå sammen, men vi prøver igen.
Der er opsat afbryder ved alle teknikrum til at afbryde for ventilationen, hvis der er udslip, brand, når
beredskabet anbefaler, at man går indenfor og lukker vinduer og slukker for ventilation.
Der er sat nye døre i teknikrum og i nogle lejligheder, de øvrige døre skal males på et tidspunkt i løbet af
året, og det skal de så hvert 5 år. I indeværende budget år har vi også sat penge af til, at vi kan få malet
altanerne, men et budget år er frem til d. 30 juni 2018.
I næste budgetår er der sat midler af til el på terræn, fuger ved trapper, hjertestarter og værn omkring
lejlighed 25, st. tv.
Med hensyn til værksted har vi søgt midler ved et par fonde og fået afslag, på nuværende tidspunkt har vi
en ansøgning liggende hos Nordea, men har ikke fået svar, der kan godt gå et par måneder endnu.
Så hvis vi vil have et værksted, kan det ende med, at vi selv skal betale, men vi må se, om det ikke er muligt
at få lidt midler til hjælp.
Der er kommet et par forslag angående beplantningen i området, så det er kogt sammen, så det ligger som
samlet under indkomme forslag og bliver behandlet under et.
Den 30. maj, har vi arrangeret en rundvisning på Tenax Sild, kl. 1800. Der plads til 30 deltagere, og det er
først til mølle, rundvisningen er gratis, men det er egen transport.
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