Vedtaget på afdelingsmødet d. 27. marts 2013
Vi i bestyrelsen vil lige med denne skrivelse gøre opmærksom på
at der er sket ændring i kontrakten mellem Kruså antenne forsyning og God tone.
Lejere er ikke tvungne medlemmer fremover.

opsigelse af medlemskabet.
Dette kan opsiges med 3 mdrs. varsel fra udgangen af et kvartal
og ved brug af nedenfor stående opsigelse.
----------klip--------------------klip--------------------klip--------------------klip--------------------klip----------

Opsigelse af antenneabonnement.
Jeg vil gerne opsige mit antenneabonnement med Kruså antenne
forsyning og God Tone, Jerlev Radio.
Den 1.april 2013 med virkning fra 1.7 2013.
Navn (Blok bogst.) : _____________________________________
Adr. (Blok bogst.) : _____________________________________
Underskrift : _____________________________________

Formandens beretning ved afdelingsmøde i afdeling 2 27. marts 2013
Endnu et år er gået, faktisk er det præcis et år siden vi sidst har haft afdelingsmøde.
I det forgangne år har vi haft udskiftninger i 10 lejemål, faktisk er det 11 men det ene
lejemål blev opsagt inden det overhovedet blev beboet…vi håber de nye beboere
føler sig velkomne i afdelingen og at naboerne har taget godt imod dem.
Vi som bestyrelse har været til repræsentantskabsmøder med andre
afdelingsbestyrelser i Åab og det giver altid anledning til en god snak hen over
bordene. En af de bemærkninger/holdninger jeg/vi hører igen og igen er at ”det er
dem på kontoret der bestemmer, og vi ikke kan gøre noget alligevel”…dette er ikke
korrekt. Vi har som beboere en hel del indflydelse på hvad der skal ske i vores
afdeling HVIS vi gør brug af vores demokratiske ret. For at kunne gøre brug af denne
ret, er man også nød til at gøre en indsats, bla. ved at dukke op på afdelingsmøder
som det vi har nu her i aften. .
For det er HER vi kan få indflydelse og medbestemmelse på om der skal renoveres på
vore boliger, ændres på hækkenes højde og drøjde eller om det skal være tilladt at
holde flere hunde/katte, eller andre dyr for den sags skyld.
Et eksempel på at beboerdemokratiet virker, oplevede jeg da jeg var ude som dirigent
i Bolderslev (afdeling 5) her var der et forslag om husdyrhold, der ville medføre en
tilføjelse til det eksisterende reglement om husdyrhold, og på demokratisk vis blev
forslaget vedtaget, endda med markant flertal blandt de fremmødte.
Bent og jeg har været på dirigentkursus i starten af året, hvor vi blev lidt klogere på
beboerdemokratiet og hvordan det fungerer i praksis, samt hvordan man leder et
møde som vores. Jeg har også været ude og teste det jeg har lært i praksis, både i
Kollund og Bolderslev.
Derudover har vi alle 3 været til et fællesmøde sammen med Padborg Boligforening,
for det er vist ikke gået manges opmærksomhed forbi at der er lagt op til et
spændende samarbejde med netop Padborg
Vi skal have valg til bestyrelsen i dag. Vi har valgt at lægge op til vi fremover har 2
suppleanter der kan springe til, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i
møder, kurser mm. På den måde er vi knap så sårbare OG vi har fingeren på pulsen
med hvad der foregår både i eget regi men også på landsplan.
Sidder der nogen og tænker ”uha, det der bestyrelsesarbejde er vist ikke noget for
mig” kan jeg kun sige ”jo, kom endelig frem” for man skal ikke kunne en masse §§,
love og regler udenad, dem har vi administrationen til at holde styr på. Det der
kræves for at være med i en afdelingsbestyrelse er at man har modet og lysten til at
engagere sig, villig til at ofre en aften eller 2, 3-4 gange om året til fællesmøder og så
ellers være bindeled mellem beboer og administration/organisation. Man er
tillidsmand, men ikke barnepige. Er der en beboer der har problemer med lejemålet,

en dør der binder, et vindue der skal smøres eller en skuffe der hænger, så er det
servicekoordinatoren man henvender sig til.
Det er ikke statshemmeligheder vi sidder med i bestyrelsesarbejdet, men de
informationer vi får bliver selvfølgelig behandlet med fortrolighed, så de ikke når at
blive udbredt i SuperBest eller fakta før det skal offentliggøres til resten af
afdelingen.
Vi har haft en del fyr der er gået, typisk i weekender eller om aftenen, og da har jeg
været så heldig at jeg har kunnet ringe til Poul Erik Weber, der har sørget for at der
igen kom vand på fyret, hvis det var der problemet lå, så beboeren ikke skulle sidde
og fryse natten eller weekenden over.
Den form for nabohjælp sparer både afdelingen for mange penge i og med
VVSmanden ikke skal ”rykke ud” til 450,- i timen OG giver beboeren varme i
radiatorerne i løbet af ganske kort tid. Det skal han have mange tak for 
Samarbejdet med administrationen kører som regel problemfrit, det er ikke altid vi er
100% enige om hvordan en tekst skal forstås, men en løsning finder vi altid. Jeg vil
sige tak for det samarbejde vi har haft og håber vi også fortsætter i samme boldgade i
2013 .
Jeg må igen i år fremhæve vores hjemmeside
http://www.aaabolig.dk/
for der sker noget på den hele tiden. En flot og overskuelig side, hvor der er mulighed
for at se nogle af de andre godt 1400 lejemål Åab råder over, lige fra Felsted til
Rødekro, over Bolderslev og Uge. Den bliver opdateret jævnligt og skulle man falde
over noget der ser underligt ud, er jeg ret sikker på at enten Leif eller Bent kan
afhjælpe problemet.
Ellers vil jeg igen sige tak for det store fremmøde, og håbe på vi går en dejlig lang og
varm sommer i møde, så vi kan nyde hinandens selskab
Godt naboskab er guld værd, uanset om det gælder den berømte kop sukker man lige
står og mangler eller, højden på den fælles hæk. Når man bor så tæt på hinanden som
vi gør, er forståelse for hinanden og hinandens forskelligheder vigtigt.

på bestyrelsens vegne
Kirsten Krohn Normann

