














 

Bestyrelsens beretning 

 

 

Som en helt nyvalgt bestyrelse og formand, var det lidt ukendt jord vi betrådte, da vi 

konstituerede den nye bestyrelse, efter generalforsamlingen sidste år. Udover formanden som er 

valgt af generalforsamlingen, konstituerede vi os således, at David Probst blev kasserer og 

næstformand, mens Ditte Klint Nøhr blev sekretær for bestyrelsen, med ansvar for mail m.m. Vi 

har fra starten haft som mål at uddelegere mest muligt imellem os og eksterne partnere. Og 

arbejde med så meget transparens som muligt. 

  

Vi har i årets løb varetaget den løbende drift af bygninger jf. Vedligeholdelsesplanen, herunder det 

store projekt med udskiftning af tag på baghuset. Vi har også haft et større projekt med 

elevatorerne på Vesterbrogade og i baghuset, grundet ny lovgivning. Førstnævnte er helt up-to-

date ift. forventet ny lovgivning og baghusets er i gang med at blive ordnet. Vi har også fået en ny 

stor erhvervslejer ind i baghuset. Processen med at skaffe en ny lejer, gik overraskende hurtigt og 

nemt. Hvilket vi glæder os meget over, også med tanke på fremtidige udlejninger. Vi fik også 

installeret afkalkningsanlægget i cykelkælderen under Vesterbrogade, så foreningens vand 

fremadrettet bliver signifikant mindre kalkholdigt, til glæde for det meste, undtagen vores tænder. 

  

Økonomien i foreningen er rigtig god. Den nye bestyrelsessammensætning har medført ændring i 

lønningen af bestyrelse, således at der nu udbetales det skattefrie vederlag til alle 

bestyrelsesmedlemmer og Formand, Næstformand/kasserer samt Sekretær kan aflønnes med kr. 

20.000,- pro anno. Vi har arbejdet meget med vores lån, hvilket udmønter sig i et forslag til 

omlægning af disse, på nærværende generalforsamling. 

  

Vi har bevidst benyttet foreningens Facebook-side mest muligt ift. information til og om 

foreningen. Det vil vi forsætte med, og vi håber at det kan fortsætte med at være en god 

kommunikationsplatform for foreningen. Vi afholdt et jule- og sommerarrangement, som vi plejer, 

og vi håber at alle beboerne fremadrettet også vil bakke op om disse sociale tiltag i foreningen. 

  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 


