
 

 

Nyt fra bestyrelsen 
 

Corona har sat sit tydelige ”spor” på dagligdagen for os alle. Intet er som før og restriktioner, 
begrænsninger og smitterisiko har ændret hverdagen. I Vibeegnen er alt heller ikke som før. Møder er 
aflyst, tiltag er udskudt og 2020 har været et svært og anderledes år at ”navigere” i.  

Afdelingsbestyrelsen havde planer om at indkalde til møder om fortætning, El-lade standere og afdelingens 
elevatorer. Desværre har myndighedernes anbefalinger gjort dette umuligt og derfor må vi afvente.  

Afdelingens helt store ”problembarn” er vores elevatorer. Som bestyrelsen også redegjorde for på 
afdelingsmødet i marts, så er vores elevatorer i en så ringe tilstand, at reparation, eftersyn, udkald og tilsyn 
er en alt for stor udgift på vores regnskaber og budgetter. Afdelingsbestyrelsen er sammen med Vibo i gang 
med at finde løsninger og økonomi til en gennemgribende renovering af elevatorerne, som vil blive 
fremlagt til drøftelse på det kommende afdelingsmøde i foråret 2021 (som vi håber kan afholdes.) 

El- lade standere har bestyrelsen også arbejdet med og udviklingen på dette område går stærkt. Vi er glade 
for vi ikke ”sprang” på det første tilbud vi fik, for meget er ændret i forhold til forbrug og økonomi. Planen 
har hele tiden været at indkalde til et informationsmøde, hvor en uvildig og uafhængig konsulent fremlagde 
mulighederne for beboerne. Efterfølgende skal der så også tages stilling til dette på det kommende 
afdelingsmøde. Vi håber at dette informationsmøde snart kan lade sig gøre. 

På afdelingsmødet informerede bestyrelsen også om muligheden for at fortætte i afdelingen. Bygge på det 
grønne areal ved bakken, hvor et x antal nye boliger kunne etableres. Vi har ikke i bestyrelsen haft 
mulighed for ordentligt og grundigt at drøfte dette endnu, men vil på et tidspunkt indkalde til et 
informationsmøde om denne sag. Det er vigtigt at fortælle at det er beboerne der i sidste ende bestemmer 
om der skal arbejdes videre med dette forslag og vi i bestyrelsen er endnu ikke sikker på om det er en god 
eller dårlig ide.  

Ændret lovgivning har givet mulighed for at afholde møder med tydeligt beskrevet restriktioner. 
Afstandskrav, håndsprit og tilmelding til møderne er blevet et krav som gør at vi kan afholde møder, bare 
på en anden måde. Desværre er den stigende smitte medvirkende til, at det anbefales at vente med at 
afholde møder, hvilket afdelingsbestyrelsen har valgt at respektere.   

På medarbejder fronten på ejendomskontoret kan det meddeles at ”vores” kontorassistent er stoppet.  
Vibo er i fuld gang med at finde en ny.  

Bestyrelsen håber selvfølgelig som alle jer andre, at vi hurtigst muligt får en ”normal” hverdag igen. Vi har 
som nævnt planer om informationsmøder og håber selvfølgelig også vores julearrangement kan afholdes 
som planlagt. Det vil kun tiden vise.  

Bestyrelsen arbejder videre med de sager som ikke ligger stille uagtet Covid 19 og håber snart at kunne 
præsentere jer alle for dette.  

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

 

De bedste hilsener  

Afdelingsbestyrelsen. 


