
 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Desværre er Covid 19 virus stadig eksisterende og hverdagen er langt fra som den plejer at være.  

 

Bestyrelsen vil her komme med en lille ”statusopdatering” i forhold til et par enkelte ting. Desværre er det 
ikke hensigtsmæssigt at holde for mange møder og bestyrelsen må derfor prioritere hvad der er vigtigt og 
hvad der er mindre vigtigt af hensyn til folkesundheden.  

El- lade standere, fortætning, Tv og internet skal vi have drøftet og bestyrelsen arbejder videre, men det 
bliver bare ikke lige nu, at vi kan indkalde til et møde om det.  

Vores traditionsrige julearrangement bliver vi desværre også nødt til at aflyse, hvilket vi er rigtig kede af. 
Når omstændighederne tillader vi det, vil vi afholde julearrangementet også selvom det bliver til maj, juni 
eller juli 😊 

 

Vores elevatorer bliver vi derimod nødt til at forholde os til. Som i er bekendt med, og som vi i lang tid har 
informeret om, så er det afdelingens ”smertebarn”. Service og drift af elevatorerne koster så mange penge 
at vi har været nødt til at tænke løsninger. Løsningen er blevet at samtlige af vores elevatorer udskiftes. Vi 
har fået priser på en gennemgribende renovering samt en totaludskiftning, og det er billigere at udskifte 
end renovere. Det koster nogle penge og bestyrelsen har sammen med Vibo fundet en finansiering som 
skal godkendes på det ordinære afdelingsmøde, som forventeligt bliver allerede til januar. Bestyrelsen vil 
derfor indkalde til det ordinære afdelingsmøde i januar med de restriktioner og regler som er udstukket af 
myndighederne. Det er vigtigt vi får sat udskiftningsprocessen i gang, da det koster penge for hver gang der 
er et udkald eller reparation.  

Brandmyndighederne har været efter os i forbindelse med effekter på opgangene. På sidste afdelingsmøde 
”varslede” vi at der ville komme nogle restriktioner. Desværre kan vi konstatere, at der i mange opgange 
står sko, støvler, blomster, møbler og andre effekter hvilket er uholdbart i forhold til redningsarbejder. 
Desværre har der i nogle af Vibos afdelinger været nogle brande, som gør at reglerne nu bliver effektueret. 
Det har vi fået en henstilling om og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at reagere. I vil få mere information 
om dette meget snart.  

Har i spørgsmål så kontakt bestyrelsen på mail: bestyrelsen@vibo.dk. og vi vil vende retur.  

   

 

Pas rigtig god på jer selv og pas rigtig godt på hinanden.  

 

De bedste hilsener  

Afdelingsbestyrelsen. 


