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Så er det atter tid til et tilbageblik på året, som er gået i afdelingsbestyrelsen for 
Marleddet og Rugskellet. Den første opgave var som vanligt at tilrettelægge og 
afholde fastelavnsfest. Der mødte 40-50 glade børn og voksne frem, nogle i 
fantasifulde udklædninger. Det blev, som det plejer, en hyggelig formiddag, og 
traditionen fortsættes. 
Selv om vejret ikke var helt med os, blev det da også til en sommerfest. Der blev 
serveret helstegt pattegris og danset til CD-musik. Man kunne godt tænke sig lidt 
flere deltagere i forhold til det arbejde, som bliver lagt i det, både forud for og efter 
arrangementet. Det afholder os dog ikke i at prøve igen. 
Det var så her, at der skulle have stået en masse om ”Grotten”, men årene 2010 og 
2011 har tilsyneladende suget alle kræfter ud af dem, som gjorde en stor indsats i 
disse år. Vi håber, at de har fundet ny styrke i 2012, og at der vil melde sig nye under 
fanerne, så vi kan blive færdige endelig færdige i 2013. Bestyrelsen byder stadig på 
en let anretning under arbejdet. 
Vores veje er igen blevet opgravet, og det bliver nok ikke sidste gang, fordi man 
denne gang graver ledningerne til husene ned og lader luftledningerne til 
vejbelysning forblive på masterne. Så må vi vente og se, hvornår det sker. 
I år vil der i alle tre afdelinger være mindre stigninger i huslejen, og det oplyses fra 
kontoret, at vi fremadrettet skal forvente, at der vil være stigninger i forhold til 
pristallet, altså ikke større stigninger med mindre, der laves større investeringer. 
Som noget nyt vil beboerne i afdeling 6 nu kunne se indtægter og afskrivninger i 
forbindelse med garagerne direkte i regnskaberne. 
Ud over at holde styr på disse ting, har bestyrelsen også været behjælpelig med 
udlån af trailer sammen med vicevært Michael, og opsætning af sedler med ledige 
lejligheder (ca. 50 gange), samt besvaret spørgsmål, som beboerne måtte have. 
Vi skal lige huske at minde jer om, at vi stadig har en hjemmeside afd4-6-8.dk , som 
hver uge bliver opdateret.  
Der skal lyde en tak til Erik Lund, som passer hjemmesiden, Michael Sørensen, 
viceværterne fra andre afdelinger og personalet på kontoret. 
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