Bestyrelsens Beretning for 2019/20
2019 var igen et år hvor mange ting skulle ske i afdelingen og mange flere kom til.
Som det var meningen fik vi skærv i det sidste på Sundvænget og her er vi nu
fuldstændig uafhængige af Hede Danmark, og dog må vi have dem rundt i
afdelingen af og til for at klippe kanter og, og hør nu godt efter, rydde op efter
personer der ikke gider at bukke sig ned og samle sit eger affald op, Irriterende
opgave.
I efteråret 2019 havde Afdelingsbestyrelsen et møde med vor nye inspektør Benny,
her fik vi overgivet alle de aftaler der ligger mellem afdelingsbestyrelsen og
beboerne. Hvis ikke den nuværende bestyrelse er mere så kan det være svært med
aftalerne imellem. Dette var et af formålene for mødet. Et andet var
forventningerne Inspektør – afdelingsbestyrelse imellem. Her fik vi en rigtig god
snak med Benny og jeg mener vi kom et rigtig godt skridt frem i tiden hvor mange
ting blev snakke igennem.
Vi har i denne budgetperiode set en ikke væsentlig udskiftning af gamle køkkener i
Gartnerparken primært. Dette koster selvfølgelig beboeren men også afdelingen må
til lommen da der er tale om køkkener der er mere end 25 år gamle, dette er jo den
udskiftnings tid vi har fastsat, så her går det sin gang. De dårlig døre på Sundgade
skulle gerne blive udskiftet, vi regner med at der bliver plads til at lave stien mellem
Æblehaven og Gartnerparken men alt dette kommer lidt na på hvordan
pengesagerne ser ud.. Ellers har budget året 2019/20 været ganske roligt.

Hvis så jeg skal se lidt fremad så skal vi i 2020/21 have lavet en hel del i Afdelingen .
Vi SKAL have lavet stisystemerne mellem >Gartnerparken og Æblehaven samt skal vi
have rettet op på de forskellige gangstier på Gartnerparken, vi skal have færdiggjort
projektet med skærv på Gartnerparken, skrænten mod hovedvejen skal tilplantes og
arealet syd for Gartnerparken skal tilplantes.
Der skal udføres de planlagte opgaver for 20/21 heriblandt de ting der blev vedtaget
på Afdelingsmødet i 2019. Etablering sf trailer plads på Sundgade, robot på
Sundgade osv.

Når alle de forskellige tiltag er lavet skulle Hede Danmarks opgaver i afdelingen for
fremtiden kun være Hækklipning, klippe kanter efter behov samt sprøjte vor arealer
med skærv 2 gange årligt.
Noget helt andet nyt der sker ved os i 2020 er at vores affalds sortering bliver
ændret. Ejvind og undertegnede var i efteråret rund på Gartnerparken/Æblehaven –
Sundvænget og Sundgade, hvor vi havde indkaldt beboerne til en lille orientering.
Desværre var der ikke så mange der mødte frem men de der kom fik en orientering
om fremtidens affalds situation og sortering. Der vil ske en hel del ting men herom
senere far Sønderborg Forsyning.
Ved dette møde vil der være ændring i Dagsorden og det vil være når vi kommer
frem til valg til Afdelingsbestyrelse. Jeg har valgt at gå af efter 12 år som
afdelingsformand i afdeling 80 og inden den tid 11 år som afdelingsformand i
afdeling 71.
23 år som Formand er lang tid og jeg mener at have gjort min pligt ag jeg mener at
det nu er tiden til at give bolden videre og bare rolig, der er sørget for at der stiller
folk op til alle poster og jeg håber at i vil tage godt imod disse når vi når frem dertil..
Oveni skal lige anføres at Karla og jeg søger anden bolig nærmere mod alting, vi kan
ikke klare det daglige som vi gerne vil, så derfor mindre og tættere mod det hele.
Jeg vil håbe at afdelingens mødet, som sagt, vil tage godt imod de personer der vil
blive foreslået som jeres nye repræsentanter.
Jeg håber at afdeling 80, sammen med en ny bestyrelse, må have god vind i sejlene
fremover. (Og bare rolig jeg har lovet at jeg vil stå til rådighed, ved behov, for en ny
bestyrelse) hvis der skulle opstå problemer eller hvis ikke lige man ved hvordan de
forskellige ting skal læses.
Ovenpå dette håber jeg at i alle husker på at lige meget hvad der skal laves og hvad i
forlanger der skal laves i afdelingen, så er det jeres husleje der skal betale gildet. Og
er der ikke penge nok, ja så stiger huslejen.

På bestyrelsens vegne.
Allan Høffler

