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 Beretning 

- til ordinært afdelingsmøde i  

Afdeling 14 den 25. august 2020 

18. august 2020 

• I starten af januar 2020 valgte vores formand, at træde tilbage af personlige 
årsager. Ifølge vores vedtægter skulle der indkaldes til et ekstraordinært 
beboermøde med valg af formand, som det eneste punkt på dagsordenen. 
Men da det ordinære beboermøde var planlagt 3 måneder senere, så valgte vi 
i samråd med kontoret, at fortsætte til i dag, hvor vi skal have valgt en ny 
formand. 

• 2020 er et år, som vi aldrig vil glemme. I marts måned blev hele Danmark 
lukket ned pga. coronavirussen, og alle møder og aktiviteter blev aflyst for at 
minimere spredningen. Restriktioner og forbud blev en del af vores hverdag. 
Det fik også indflydelse på renoveringen af Ulrik Birchs Vej, som skulle starte 
igen efter påske. Alle berørte beboere blev kontaktet for at høre, om de ville 
have håndværkere i deres hjem. Nogle sagde nej, så derfor er der blevet lavet 
om på tidsplanen for, hvornår den enkelte bolig får udskiftet vinduer. 

• De første 12 boliger har fået udskiftet vinduer, døre og facadebeklædning i 
2019, og de sidste boliger er færdige i efteråret 2020. Alle boliger har fået nye 
indgangsoverdækninger monteret med integreret led-lys.  

• Murværk er blevet renset og fuget om, og taget er blevet algebehandlet. 

• Ellehammersvej har fået ny haveaffaldsplads omme bagved carportene. 

• Gæsteværelset er blevet istandsat med nye senge og persienner. 

• Hjertestarteren på Ulrik Birchs Vej er blevet flyttet udenfor vaskeriet, så den er 
offentlig tilgængelig for alle uden brug af nøgle. Sundhedsstyrelsen anbefaler, 
at den er placeret udendørs og ikke er låst inde, da det kan forsinke adgangen 
til hjertestarteren. 

• Flere boliger på Ulrik Birchs Vej har klaget over høje træer, som skygger for 
solen i deres haver. Træerne grænser op til nabogrunden på Ellehammersvej, 
og husejeren ønsker ikke træerne beskåret. Vi har haft en landmåler på 
sagen, og træerne står desværre på naboens grund, så vi kan intet gøre. 

• Aktivitetsudvalget har arrangeret fællesspisning, julefrokost, grillaften og 
bustur til Frøslevlejren og Tyskland. Om sommeren er der petanquespil en 
gang om ugen. I vinterhalvåret er der beboereftermiddag en gang om 
måneden, hvor man kan mødes til et spil kort, dart eller bobspil. 


