
Bestyrelsens Beretning. 

 

Vi startede sæsonen med at have planlagt Halloween i oktober 2021, dette måtte vi desværre aflyse pga. 
sygdom. Men vi kom stærkt igen. Der er blevet holdt fastelavn, loppemarked og to spontane madaftener. 

Alle dage har været vel besøgt. 

For at prøve at undgå at vi skal aflyse vores arrangementer, har jeg lavet en gruppe med frivillige beboere, 
fra AABs afd. og Vestparken, som har lyst til at hjælpe afdelingsbestyrelsen en gang imellem. 

De kan hjælpe med alt fra at stå i cafeen, til oprydning. Ingen opgave er for lille til at man er frivillig. 

Til Loppemarked gik vi catwalk nede i gågaden, delt flyers ud og reklame på Facebook. 

Næste år er planen at komme hurtigere ud i de andre af AABs afdelinger. 

Vi holder ikke mere ”åben hus” dage, der var simpelthen ikke nok opbakning. 

Dernæst er vi med i velkomstambassadørene, kreacafe, kvindecafe, sommerfest. 

 

Ved sidste afd. møde blev vedtaget at brøndene v opgangene skulle dekoreres. 

Der var også blevet lavet et projekt der skulle have foregået her i sommerferien, men kunstneren bakkede 
ud i sidste øjeblik. 

Vi arbejder på at få et godt projekt op at stå igen. 

 

Vi har været på markvandring med Carsten. 

Lige pt bliver der lagt en del energi i senior blokken pga. elevatoren der ikke virker hensigtsmæssig.  

 

Til slut vil jeg gerne informere lidt om hvad det vil sige at være i afdelingsbestyrelsen. 

Man er beboerrepræsentant for afdelingen i boligforeningen, 

Man kan lave nogle arrangementer for beboerne. 

Men man er IKKE politimand fordi man er formand eller er i bestyrelsen. 

Vi skal IKKE løse problemet, men henvise til boligforeningen. 

Så larm i opgangen, skrald der står forkert, biler der holder ulovligt eller et beskidt vaskeri. 

Det skal der ikke gives besked om til afd.bestyrelsen 

Har man brug for et råd omk. hvem man skal kontakte med sin bolig, er man altid velkommen til at spørge. 

 

 



Aktivitetskalender 
Halloween 29-10-2022 

 

Nytårskur for frivillige 7-1-2023 

 

Fastelavn 18-2-2023 

 

Spontan mad hygge 14-4-2023 

 

Loppemarked 10-6-2023 

 

Grill hygge 30-6-23 

 

Spontan mad hygge 25-8-2023 

 

Halloween 28-10-2023 

 

 

 


