
     
     Beretning 
 
     2018 var et forholdsvis roligt år, men hvor der alligevel skete nogle arbejder i kulissen. Når 

jeg siger roligt, så fordi vi andre år, har haft større projekter som Led udskiftning, nye 
legepladser, boldbane, maling af udeskure, nye vaskerier, hele vores udfordringer omkring 
byggesag og ventilationsanlæg.  
I det forgange år, har vi stadig bekæmpet vores due udfordringer og selvom vi ikke er, og 
aldrig bliver 100% due fri, så er tilbagemeldingerne positive. Ingen tvivl om at det hjælper 
at regulerer bestanden og det fortsætter vi ufortrødent med. 
En af de helt store økonomiske udfordringer er afdelingens elevatorer. Det har tidligere 
regnskaber vist og det gør det igen. Selvom vi kun har til 2. sal, og flere steder kun til 1. 
sal, så har vi elevatorer i samtlige opgange og det koster. Sidste år har vi skiftet elevator 
leverandør fra Otis til Schindler. Vi håber med dette skifte at kunne reducere i udgifterne. 
 
Vi har også været igennem vores tagrender og tage på bygningen. Det er vigtigt med 
vedligeholdelse af bygningerne og derfor er dette også en naturlig del af vores 
vedligeholdelsesplaner.  
 
Jeg ved ikke om det er vemodigt, og så måske alligevel lidt. Afdelingens egne gamle 
telefoncentral kunne ikke længere og blev i det forgange år udskiftet med en ATA løsning. 
Det er sådan nutiden er og der er vist heller ikke mange der endnu betjener sig af fastnet 
telefonen.  
 
Vi havde også en hovedrengøring af trappeopgangene, og hvor vi tidligere år har benyttet 
vores faste rengøringsfirma, Anders Andersen, så valgte vi denne gang at indgå aftale 
med ISS. Igen her har der været positive tilkendegivelser.  
 
En anden aktivitet, som man ikke rigtigt har mærket til, er udskiftning af samtlige batterier i 
eksisterende energimålere. Det er noget der skal gøres og heldigvis kan denne opgave 
løses uden at skulle genere beboerne.  
 
Bestyrelsen har sammen med driften talt meget om effektiv drift. Hvordan får vi mest ud af 
vores huslejekroner og hvordan optimerer vi uden at gå på kompromis med kvalitet og 
serviceniveau. Det er spændende snakke og drøftelser som vi naturligvis fortsætter med 
og i hele Vibo er det en aktuel dagsorden som fylder rigtigt meget. I har blandt andet 
måske lagt mærke til at der blev sat et opslag op om droneflyvning. Det var en del af 
effektiv drift tiltagene, hvor man bla. får nogle meget detaljeret billeder over området og 
specielt på tage og tagrender som man kan bruge i sin vedligeholdelses prioriteringer.  
Et konkret tiltag vi har gjort i afdelingen, er udskiftning af alt belysningen i beboerhusets 
opgange og kældre til LED armaturer som giver en besparelse. Vi er meget tæt på at være 
100% Led optimeret, men mangler stadig lidt endnu.  
 
Vores julearrangement var rigtig hyggeligt som det plejer, denne gang var det krydret med 
bingo spil for man kunne vinde fine præmier. Det fortsætter vi naturligvis med 
 



I det forgangen år har vi ikke benyttet den ekstra sommerhjælp som vi plejer. Det meget 
tørre vejr, gjorde at græsklipning ikke var nødvendig så ofte, og derfor klarede vores faste 
medarbejdere det uden ekstra assistance.  
 
 
Når Statsministeren og efterfølgende det meste af folketinget går ud og varsler at vi inden 
2030 skal køre i EL biler, så kommer vi naturligvis også til at forholde os til den dagsorden. 
Her tænker jeg på et formentligt stigende antal af EL biler. VI har ikke et overblik over om 
der på nuværende overhovedet er EL biler i afdelingen, men vi har fået henvendelser 
omkring det.  
Jeg havde nok håbet at vi til dette her møde kunne præsentere et egentligt forslag om El 
lade standere, men vi vil gerne lige undersøge markedet endnu mere, for vi skal tænke os 
godt om. Ingen tvivl om at vi skal have lade standere, men vil er nødt til at have yderligere 
snakke med de leverandører der er på markedet, så vi får valgt den rigtige beslutning. Der 
er også noget omkring placering, p plads problematikken og selvfølgelig økonomi der gør 
sig gældende. Bestyrelsen arbejder sammen med Vibo videre med sagen og vender 
selvfølgelig tilbage til jer med et konkret oplæg og forslag. 
 
Vores grønne områder fremstår pæne og indbydende, og flere som vi taler med roser 
også vores grønne prioriteringer. Det er dejligt at færdes i en ren og ordentlig bebyggelse 
og jeg vil gerne her rose og takke vores ejendomsfolk for indsatsen.  
 
Jeg vil også takke vores Driftschef Ditte for et fantastisk samarbejde og så selvfølgelig 
mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Vi har ikke behov for at mødes flere 
gange om måneden, men taler eller skriver sammen når vi har ting på dagsordenen 
mellem vores møder.  
 
Slutteligt en tak til alle jer beboere for at være med til at passe på vores afdeling. Vi har 
ikke hærværk som andre steder, vi passer godt på vores ting og det skal vi endelig blive 
ved med, for det er også med til at holde vores husleje i ro.  
 
Tak for ordet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
 


