
Til alle i Nørrevang 

Vores ordinære Afdelingsmøde skulle være afholdt i januar måned. Det tillod Corona restriktionerne ikke og 

det gør de fortsat ikke. Bestyrelsen har derfor godkendt et budget for afdelingen gældende fra 1. juli 2021 

med uændret husleje. Samtidig har bestyrelsen besluttet at satse på at der kan afholdes et ordinært 

afdelingsmøde i august måned. Det er sket med forventningen om, at vaccinationerne er nået så langt, at 

det vil være muligt at samles. 

På et sådant møde vil der helt ordinært kunne træffes beslutning om budgettet, om nye aktiviteter og valg 

til bestyrelsen. 

Det er ikke kun hos os, der er stille. Det er der også hos kommunen, så derfor har vi trods flere rykkere ikke 

fået svar på dispensation til havelåge og ej heller på muligheden for at lave en form for overdækket 

cykelparkering. Vi må acceptere at meget foregår i et noget mere adstadigt tempo end normalt. KAB og 

Ejendomskontoret er også underlagt begrænsende restriktioner. 

Uden et afdelingsmøde har vi helt stille sagt farvel til Leif Andersen, der er fraflyttet afdelingen. Leif har 

været med i bestyrelsen fra første dag og har leveret et stort og engageret arbejde. En særlig tak til Leif for 

hans bidrag til arbejdet med afdelingens økonomi. Leif har slået sig ned på Bogø og vi ønsker ham og 

familien alt det bedste. 

På afdelingens stiftende afdelingsmøde sagde jeg ja til at påtage mig formandsopgaven, særligt med 

henblik på at få skabt en afklaring og sikring af afdelingens økonomi. Alle økonomiske forhold er nu kendte 

og afdelingens økonomi er fornuftig og i balance, baseret på det nuværende huslejeniveau. Det 

forudsætter dog, at man fremover afholder sig fra de store armbevægelser eller tror man kan bygge 

cykelskure for et 6 cifret beløb. 

Der er ikke mere i den givne opgave og afdelingens fremtid bliver jeg ikke en del af. Ligesom Leif fraflytter 

jeg også afdelingen og det sker d. 1. maj. Tak for tiden i det nye Nørrevang. 

Nørrevang har så absolut mulighederne for at blive et godt og værdifuldt bomiljø. Men det kræver at det 

positive og konstruktive syn påtager sig et ansvar og gør sig synlig i hverdagen. Hidtil har der været alt for 

meget – se mig/hør mig - og facebook kommentarer og brok. Det hører slet ikke hjemme i kernen af en 

velfungerende boligafdeling. Alle må efter eget ønske leve sit liv på facebook som professor klog ud i alle 

forhold, men det skaber dårlig stemning og usikkerhed, når nogen fører sig frem og sviner andre til, mens 

man selv overtræder helt basale ordensregler, f.eks. med en have fyldt af ”hundetoppe” eller ulovligt 

byggeri der mest af alt minder om jernbaneskråningens bræddehytter udenfor Delhi. Og ikke mindre, når 

der er andre, der mener at det skal være mikset ind i en boligafdelingens information. 

Alt det bedste i fremtiden – om jeg kan anbefale nogen? - Lise påtog sig en vanskelig opgave med regler og 

administration af Fælleshuset. Hun har skullet stå på mål for en del, men har klaret det fornemt. 
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