
 

 

Beretning fra afdelingsbestyrelsen på Skovbakken til afdelingsmødet 15. september 2020 

Efter sidste afdelingsmøde konstituerede bestyrelsen sig med Merete som formand, Susan som 

næstformand, Marie-Louise som sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Marianne, René, 

Danny og Heidi. I løbet af året har Marie-Louise trukket sig, Heidi er flyttet fra afdelingen, så vi er 

kun 5 tilbage i bestyrelsen nu. 

Vore arbejde i bestyrelsen har ligget lidt stille, som så meget andet foreningsarbejde på grund af 

Corona, så denne beretning bliver ikke helt så omfattende, som den plejer at være. 

Der har været afholdt formandsmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i Arresø Boligselskab om at 

være med i en afdelingsbestyrelse og A-ordningen. Desuden har vi deltaget i arbejdet med at 

udarbejde et nyt målsætningsprogram for Arresø Boligselskab. Det er netop blevet vedtaget på et 

repræsentantskabsmøde. Det er et meget ambitiøst program, der tager udgangspunkt i 

Fællesskab og Trivsel, og bygger på temaerne Det gode beboerdemokrati, Bæredygtighed, Trivsel 

og Tryghed. Helt i tråd med det, er vi gået med i et KAB projekt ”Vild med Vilje”, hvor en biolog 

sammen med os har gennemgået de grønne områder. Vi har allerede gjort en del, men har fået 

gode råd til endnu flere steder, man kan sprede frø og gøre andre ting, der tiltrækker sommerfugle 

og insekter. Formålet med det er at skabe en større biodiversitet, altså en mangfoldighed af bl.a. 

sommerfugle, insekter og blomster. Det er der afsat 200.000 kr. i budgettet til. 

Ved sidste års afdelingsmøde var der forslag om en ekstra vaskemaskine i vaskekælderen ved 

Egevej 1-9 (5 opgange). Det blev besluttet at kortlægge brugen af vaskemaskinerne. Det blev så 

opgjort; vaskemaskinen på Egevej 1-9 bruges 3,22 gange pr. dag. De 2 maskiner på Egevej 11-23 

(7 opgange) bruges hhv. 2,57 og 2,64 gange pr. dag. Med opsætning af en ekstra maskine ved 1-9 

vil forbruget pr. maskine være 1,61 gange pr. dag. Sammenholdt med en pris på 50.000 kr. på 

opsætning af en maskine, har bestyrelsen besluttet, at der ikke skal opsættes en ekstra 

vaskemaskine. I samtlige vaskerier er åbningstiden nu ændret til kl. 7-21. 

Vi havde i bestyrelsen en ambition om at arrangere en sommerfest. Det satte Corona en stopper 

for, men vi kan håbe, at til næste år!  

Vi er desværre ikke særlig gode til at sortere affald her på Skovbakken. Vi har derfor fået en ekstra 

regning fra forsyningen. Der er sendt orientering ud til samtlige husstande om korrekt sortering. 

Der er også mange, der sætter storskrald ud ved molokkerne. Vi har ikke i år deltaget i 

storskraldsordningen, da det gik helt galt sidste år – affaldet blev blandet hulter til bulter. Det er 

meningen, at man skal tage på genbrugsstationen med sit storskrald – vi opfordrer folk til at hjælpe 

hinanden - tag naboens affald med, hvis du alligevel skal køre til genbrugsstationen. 

Der har været havevandring med enkelte påtaler. Vi har nu indgået et havebofællesskab for afsnit 

A og B med De hvide huse i Ølsted. Formålet er, at det kun er personer, der vil passe haven 

ordentligt, der kan leje en bolig med stor have. 

Nogle hærværksfolk har fældet hhv 7 og 17 træer på Birkevej. De vil blive genplantet. I P skal der 

også fældes træer, men det er på grund af fare for nedstyrtning. 

Beboerlokalerne har været lukket for udlejning på grund af Corona. Der er nu åbnet igen, men med 

restriktioner, f.eks. skal der gennemføres en ekstra rengøring, som man skal betale 300 kr. for. 

Lokalet i 92 B er udlejet rigtig mange weekends fra august og resten af året. Der har været klager 



 

 

fra nogle af de nærmeste naboer over larm fra lokalerne og uheldig optræden uden for haverne. 

Det er klart, at de, der lejer lokalerne, skal vise hensyn. Musik skal spilles for lukkede døre og 

vinduer. Gæsterne skal ikke opholde sig unødvendigt ud for haverne for lejlighederne på 

Skovbakkevej. Når det er sagt, må naboerne acceptere, at der er lidt mere uro, når beboerlokalet 

er udlejet. Man må acceptere musik for lukkede døre og vinduer samt almindelig færdsel uden for 

sin have. 

Vandsystemerne her på Skovbakken trænger til renovering. Det vil I komme til at høre meget mere 

om senere. Foreløbig er systemerne ved at blive undersøgt nærmere med en projektleder fra KAB. 

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt arbejde i året, til Skovbakkens beboere for god 

inspiration og til servicecentret for et godt samarbejde og især for en god gennemgang af budget 

og regnskab for os her den 11. august. 

Merete 


