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Økonomisk set har det været et rimeligt godt år, Foreningen kommer ud med et mindre
underskud på 34.000. Egenkapitalen er vo}set fra 4.910.000 til5.684.fi)0. Denne egenkapital
besiår aimediemsandeie 579.000, ar'oejdskapiiai 867.000, opskrivningsheniæggeiser 389.000
samt dispositionsfond 3.848.000. Afdelingerne har et indestående i foreningen på 10.050.0fi).
Trods et kraftigt faldende renteniveau er det lykkedes at opnå renteindtægter på 647.N0 af
foreningens midler. Det er noget lavere end sidste år, men vi satser på de sikre løsninger og har
iorrentei midierne med3125?6 og meti det nuværenrie marketi, biiver riet svært at komme ret
meget højere de næste par år.

De afdelinger, som er finansieret med indekslån, kan glæde sig over, at landet i en årrække, har
været inde i en periode med lav inflation. Ydelserne på indekslån følger pris- og lønudviklingen
i samiundet og når priser og iønninger kun stiger moderat, siiger ydeiserne på lånene også kun
lidt, med stabile huslejer til følge. De dystre spådomme, som fremkom i firserng gående ud på,
at lånene ville løbe løbsh er giort til skamme. Lånene i Lundeparken og Maglehøjparken er
endda Iøbet helt ud næsten 10 år tidligere end forventet.

Folketinget vedtog i foråret mange ny love vedr. vores sektor og det har i høj grad præget året.
Der kom nye regler yedr. udlejning, ventelister og opnotering m.m. og det har givet meget
elatra arbejde, både for bestyrelse og administration. Der kom mange nye regler og begreber,
som det var nøtivendigt ai sæiie sig ind i og iorstå og som ventite op og ned på mange aivores
kendte begreber. Det hele blev ikke lettere af, atvi i foråret måtte ansætte 2 nye medarbejdere,
idet vores bogholder gennem 28 år, valgte at gå på efterløn og vores medarbejder i udlejningen
desværre blev langtidssyg.

Affaldshåndteringen skal ændres i det kommende år. Materiellet er nedslidt og kommunen har
bebudet, at vi skal overgå til14 dages tømning. Det kræver at vi får dobbelt så meget kapacitet i
forhold til nu, hvor vi fkr tømt hver uge. Vi har ikke plads til dobbelt så mange containere og vi
overvejer derior iaaitigi at overgå tii et system, hvor store specieiie containere biiver netigravet
rundt omkring i vores områder. Kommunen vil så sørge for tømning ved hjælp af specielt
udstyrede lastbiler. Vi mangler dog stadig et seriøst udspil fra kommunen ang. priser,
tømningsmetoder m.m.

Vi har det fredeligt her i Frederilasund. Det er meget få klager, vi får. Men få er nu altså også
for mange, og de klagesager vi har, er da irriterende nol«, så vær venlig attage hensyn til de
omkringboende. Enkelte opgange i nogle af afdelingerne har desværre været plaget af helt
uacceptabei siøj og atifærd fra visse beboere, som stariig ikke har iunriet ud ai, hvordan man
opfører sig, når man bor tætpå andre mennesker. Sådanne sager kan resultere i, at
"støjsenderne» bliver sat ud af deres lejemåI, så jeg vil kraftigt opfordre til, at man tager hensyn
til naboerne.

Ja, det var så lidt om, hvad der har rørt sig i foreningen det forløbne år, og til slut vil jeg takke
afdelingsbestyrelserne, hovedbestyrelsen og alle de ansatte for et godt og frugtbart samarbejde.
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