
Formandsberetning afdeling 12 – NAB                      torsdag d. 03-09-2015 

Så er det første år gået som formand i afd. 12 

 

Jeg vil gerne starte med at sige lidt om boligsituationen i afd. 12. det er faktisk meget nemt da alle boliger 

er udlejet, og vi har ikke i det seneste år haft nogen udflytninger. 

 

Der har i det forgangene år været en del små reparationer, men det er i min verden nok meget almindeligt 

også når man tager boligernes alder i betragtning. 

 

Af lidt større ting har vi haft 1 renovering af kloak, hvor rørene var brudt sammen, samt et badeværelse 

hvor rørene er blevet renoveret/udskiftet. Der har også været det sidste malerarbejde, samt sikring af at 

fugle ikke kan komme ind under taget. 

En del af beboerne har endvidere fået udskiftet lysplader i carporten. 

 

Der er det seneste år blevet holdt 3 bestyrelses møder, hvor vi på det ene diskuterede hække og 

vedligeholdelse af disse. I bestyrelsen var der enighed om at hække og vedligeholdelse skulle være i flg. 

ordensreglementet der er gældende for afdelingen. Beboerne i afd. Har efterfølgende fået en skrivelse om 

dette, og også hvor oplysningerne på NAB´s hjemmeside kan hentes. 

(Til info Der er bestilt container til uge39 og uge 40 – mandag d. 21-9 til søndag d. 4-10 2015) 

 

For budget til næste år vil jeg ikke sige så meget, da jeg er sikker på at Jan Mortensen bedre kan forklare og 

gå i dybden med dette. 

 

Angående den store renovering der ligger i planerne, er vi nødsaget til i første omgang sige at vi skal og er 

nødt til at vente på, hvad der sker i afd. 13 (havnbjerg). Landsbyggefonden har endnu ikke godkendt 

projektet, så vi kan ikke sige hvornår vi kommer i gang med renoveringen. Dog skal det siges at der er fra 

bestyrelsens side er søgt om midler ved hovedbestyrelsen om at starte op med forhåndsundersøgelse i 

afdeling, så vi har et konkret bud på hvad der skal laves for at få boligerne op på nutidige standarder. 

Mange af de ting der er talt om i løbet af sommeren, vil være meget af det vi i bestyrelsen mener der skal 

ses på, men det vil der nok blive talt meget mere om, hvis vi for muligheden for at få startet forhånds- 

undersøgelserne i gang med et eksternt konsulentfirma. 

Jeg svarer gerne på spørgsmål ang. Renovering, men vil dog nok henvise til at spørgsmålene videresendes 

til Jørn Werner, som nok er den der bedst kan svare på spørgsmål ang. renoveringsprojekt. 
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