Beretning.
Så er der gået et arbejdsår

i aftlelingsbestyrelsen.

Et år der startede med aftroldelse af fastelavn, for omlaing 40 børn og voksne
hvor der blev slået katten af tønderq fixrdet kattekonger og dronninger og
uddelt kaffe, te, boller, slilL ø1, vand og en lille en at lune sig på den kolde
søndag fonniddag.
På forårets beboermøde trådte formand Erik Nielsen af og blev erstattet af
Jens Fuglsang. Gitte Kristiansen havde et år tilbage til valg. Til bestyrelsen
blev nyvalgt Joan Sanden. Som suppleanter, Svend Grann og Erik Nielsen.
En sommerfest skal der traditionen tro også holdes.
Deltagelsen i årets sommerfest kan der som vanlig ikke klages over.
Også i år stillede 'bankofynbo" op, fuld af numre og stak os en plade eller to.
Efter spillet blev der grillet, danset og hygget til den lyse morgen.
Tak til derir der deltog i forberedelseme oprydningen.

I løbet af året har vi deltaget i repræsentantskabsmøde.
Et meget givende kursus med temaet afelelingsbestyrelsens rolle.
Der er holdt 4 møder i bestyrelsen.
Under markvandringe,n med hovedbestyrelsen blev man enige om at gøre
noget ved de to trekanter udfor Rugskellet nr. 7 og 9. Ved blandt andet at
planerer og så græs på det ene og på det andet at opføre et sftur, for at fti
salnling på de containere som står på pladsen så aviser og blade ikke blæser
rundt over det hele og til opbevaring af stole, borde, bænke og telte.
Dette arbejde er i gang, og vil forhåbentlig btive til garm for alle beboere.
Det var en støre mundfuld end forventet, idet alle fliser måtte op, renses af
og arealet rettes op før fliserne igen kunne lægges. Bestyrelsen håber at være
færdige i denne sommer og at dem som har været en uyurderlig hjælp indtil
videre også vil t$ælpe os færdige.

Igen i fu har der været et godt samarbejde med kontoret og alle viceværter
boligforeningen, som vi gerne vil takke for.
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