
Afdelingsbestyrelsens årsberetning for afd. 17 Søparken/Højgårdsparken –  

september 2022     
Siden sidste års afdelingsmøde den 28. september 2021, har bestyrelsen udgivet Park Nyt ca. en gang i 
kvartalet. Park Nyt er omdelt i alle postkasser i afdelingen, hængt op i alle infotavler, vaskeriet, på vores 
Facebook gruppe samt AABs Varde hjemmeside. I Park Nyt kan man få information om, hvad der 
sker/sket i afdelingen. 

Når vi får nye indflyttere i afdelingen, byder en fra bestyrelsen velkommen i afdelingen og afleverer en 
velkomstfolder, nabohjælpsfolder samt folder om hjerteløber.  

Der er blevet opsat Nabohjælpskilte rundt omkring i afdelingen - husk at tilmelde jer nabohjælp via 
Nabohjælp app. 

Der har været afholdt et hjertestarter kursus med ca. 12 deltagere. Det var et godt kursus, og vi kunne 
evt. lave et nyt kursus. 

Der har også været afholdt et Bo Trykt kursus med ca. 10 deltagere. Det var også et godt kursus. 

Blomsterkassen ved velkomst tavlen i Søparken har stået med blomster hele sommeren. 

I november blev lyset i alle 3 flagstænder hængt op af bestyrelsen. Lyset har fået meget ros af både  

beboere i afdelingen men også folk ude fra.  

Lørdag den 27. november afholdt vi julehygge i julepyntet garage, der deltog ca 16 beboer, til 
æbleskiver, gløgg og kaffe, det var en rigtigt hyggelig eftermiddag hvor snakken gik. 

I foråret malede bestyrelsen alle bord-bænkesæt i hele afdelingen. 

Bestyrelsen oprettede en ny Facebook gruppe.  

Vores grillfest blev desværre aflyst, og bestyrelsen vil gerne beklage fejlen i forkert mobilnr.  på 
indbydelsen. 

Vores loppemarked blev desværre også aflyst, da der ikke var mange tilmeldinger. 

Der har været afholdt 2 møder vedr. vinduesproblemer i afdelingen. 

Bestyrelsen har været med Driften på markvandring i afdelingen. 

I foråret prøvede bestyrelsen at lave nogle gåturer, men desværre kom der kun ganske få og vi 
besluttede at holde en pause, men sig gerne til hvis man ønsker at det skal starte op igen. 

Kirsten er desværre gået ud af bestyrelsen, Edle  er kommet ind i bestyrelsen. 

Karna er kommet ind i AABs Varde hovedbestyrelse.  

Pga. sikkerhed er klatrestativet på legepladsen ved Søparken 23, blevet pillet ned. 

Bestyrelsen har en bøn til beboerne – bestyrelsen gør et meget stort frivilligt arbejde for alle beboerne i 
hele afdelingen. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, da vi er meget forskellige, men vi gør vores bedste. 
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Har du spørgsmål eller syntes du at noget er galt, så kontakt os for svar eller en forklaring i stedet for at 
hænge os ud på facebook gruppen 

Tak til de fremmødte i aften – det er rigtig dejligt at se jer. 

Og til allersidst vil jeg på afdelingsbestyrelsens vegne takke for det gode samarbejde med AAB’s 
personale – ingen nævnt, ingen glemt.  


