Bestyrelsesberetning Afd.13. 2020/2021
Vi fik så Corona år 2, som igen vendte op og ned både på vores og B42´s dagligdag.
Vi kunne bl.a. ikke afholde vores årlige afdelingsmøde sidste år.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at byde nye beboere velkommen til afdelingen. Vi håber at
beboerne vil få et godt naboskab og trives i afdelingen.
Det afsluttet årsregnskab 2020-2021 endte med et lille overskud på 15.660 kr.
Corona eller ej, så var der opgaver der skulle laves i afdelingen.
Vi har fået lavet vej bump på Ringbakken, da der blev kørt meget stærkt på strækning.
Der blevet fjernet frugttræer på grund af nedfaldene frugter som vores rotter elsker, der bliver
Plantet nye ikke frugtbærende træer i stedet for, der også fjernet andre busker hvor rotterne
Elsker at gemme sig, der vil blive såret græs. Ja vi har mange rotter i afdelingen og de skader
de laver koster afdeling mange penge.
Vi fik også delvis nedgravet affalds ører/ system, Sønderborg Kommunen ville have at alle
Borger
I Kommunen skulle til at sorterer mere af vores affald bedre, det system vi fået er forberedt til at
hvis der i fremtiden kommer yderlige krav til affalds sortering så er vi klar.
Udskiftning af tagrender er ikke gået så godt, da man gik i gang med udskiftningen, viste det
Sig, at der var problemer med tagkonstruktionen, som gjorde at en del af træet i konstruktionen
Skulle udskiftes, inden man kunne sætte nye tagrender op, det gjorde også at man sammen
med Corona desværre ikke blevet færdig udskiftning.
Ja og desværre mere bøvl for Os beboere det nye ventilationssystem fungerer heller ikke hos
alle som det det skal, nogle steder skal der skiftes motor, andre skal der laves nye indstillinger,
men uanset hvad de gør, har de svært ved at få det til fungerer som det skal, administrationen
følger op på det sammen med leverandøren.
Coronareglerne forhindrede Os desværre som nævn ikke kun i at afholde afdelingsmødet, men
også i at afholde lottospil, sommerfest m.m.
Vi vil gerne takker administrationen og vores inspektør for et godt samarbejde, og ser frem til en
forsat god dialog i forhold til afdelings drift, og til alle vores beboere i afdelingen.
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