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                                       Områdebestyrelses beretning 2019  

 

Legepladser:  

Legepladserne fik i 2017 nyt faldunderlag så de levede op til den gældende lovgivning.  

Efterfølgende er der kommet et lovmæssigt krav om, at legepladserne skal gennemgås af en autoriseret 

ekspert en gang om året. Der var ingen anmærkninger ved årets gennemgang. I år betaler Vapnagård for 

gennemgangen. Fremover er det område 77 der selv der skal betale udgiften. Den anslås til 6000,-. Derfor 

har formanden bedt om at få forhøjet områdets budget med 6000.- om året fremadrettet. 

 

Parkering:  

Der er kommet nyt P-selskab pr. 1/9-2019. Reglerne der blev vedtaget på fællesmødet for Vapnagård i 2018 

er dermed trådt i kraft. Vi afventer afstribning af P-båse. 

 

Markvandring:  

På markvandringen i efteråret 2018 er der blandt andet set på kantstenene langs p-pladsen. Udskiftning af 

kantsten er påbegyndt og vil fortsætte løbende alt afhængig af Vapnagårds økonomi. 

                                                        

Hårde hvidevarer: 

Der har været talt om udskiftning af hårde hvidevarer i 2017, 2018 og igen i år. Nu ser det ud til at lykkes. 

Kontrakten er angiveligt godkendt og udskiftningen forventes snart at gå i gang. 

 

Kældrene: 

Vi har som andre områder været plaget af uønskede besøg i vores kældre. Derfor søgte formanden om 

penge til at få vendt ydredørene i kældrene så de åbnes ud af og derved er sværere at bryde op. Pengene 

blev bevilget og alle døre er vendt. 

 

Facebook:  

Vi er efterhånden kommet godt i gang med Facebookgruppen ”Område 77”.  I skrivende stund er der 52 

medlemmer i gruppen. Alle er velkomne til at lave opslag i gruppen.  

 

Grillpladser:  

Der har været afholdt blokmøder med alle 6 blokke angående ønsker om grillplads og placering af disse. To 

blokke mødte ikke op til møderne, en blok ønskede ikke en grillplads ved blokken da de benytter en i 

nærheden og der var tre blokke der ønskede grillpladser.  Det var ikke muligt at opfylde alle ønsker af 

placering af pladserne men de er nu placeret enten som ønsket eller til mindst gene for beboerne. 

Gartnermesteren har sammen med bestyrelsen besluttet den endelig placering. 

 

 



Festlokalet:  

Festlokalet blev i november 2018 opgraderet med nye borde, stole, sofa og sofabord. Vi fejrede med en 

beboer indvielse i december 2018, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver. 

Efterfølgende er der indkøbt diverse køkkeninventar. Vi er ikke helt færdige endnu, der mangler udskiftning 

af hvidevarer, udskiftning af døre til kældergangen og maling af hele lokalet. 

Brandsyn: 

Der har været det lovpligtige brandsyn i festlokalet. Der blev skiftet en brandslukker ud der ikke fungerede. 

 

Biler: 

Der har været mange fremmede biler på parkeringspladsen. Personerne i disse larmede og svinede meget. 

Dette skabte en naturlig utryghed hos flere af jer. Registreringsnumrene på bilerne er i flere omgange 

skrevet op og videregivet til politiet og lige nu ser det ud til at der er ro på igen.  

Hvis der kommer gener igen skal man som enkeltperson anmelde dette til politiet og sørge for at få en 

kvittering for anmeldelsen.  

 

Bede:  

Vores bede er stadig ikke som forventet. Vi troede faktisk ikke de kunne blive værre end sidste år men det 

kunne de desværre. Der arbejdes i fællesbestyrelsen om dette problem. 

 

Byggesagen: 

Byggesagen den står i øjeblikket i stampe selv om den burde være sat i gang for længst. 

 

Møde med Område 3: 

Formanden har haft det årlige møde sammen med viceværterne og område 3 dvs. områderne 77, 78, 79 og 

80. Mødet drejede sig som de andre år om bl.a. planlægning af cykeloprydning. Møderne skal fremover 

holdes 3 gange om året med det formål at holde hinanden ajour, erfaringsudveksle og planlægge sammen 

for område 3.  

 

Cykelskur: 

Der har længe været et ønske om et cykelskur ud for Piskesmældet 9. Arbejdet er næsten afsluttet efter 

flere forsinkelser. 

 

Generelt: 

For første gang har det været et år uden udskiftninger i bestyrelsen hvilket har givet arbejdsro, samt en 

mulighed for at lære hinanden bedre, at kende og finde ud af hvem der har kompetencer inden for hvilke 

områder. Tak til jer i bestyrelsen for engagement og vedholdenhed. Også tak til dig Birthe som vi har haft 

glæden af, at have med som føl hele året. 

 

Jack Seiler-Holm 

 

Formand Område 77 

 

 


