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Bestyrelsens beretning for 2017 
Generalforsamling mandag den 28. maj 2018 
 
I år er det mig og ikke Birger Eckstrøm der for Organisationen aflægger beretning for 2017. 
Grunden er at Birger efter eget valg fratrådte ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 
7. december 2017 hvor jeg blev valgt til ny formand. 
 
Dette er en generalforsamling for Organisationen, ikke at forveksle med årsmødet for 
afdelingen som afholdes senere på året. En organisation består normalt af flere afdelinger, 
men i vores tilfælde har vi kun én afdeling. 
Organisationen tager sig primært af overordnede sager, fx om oprettelse af nye afdelinger, 
køb af byggegrunde eller køb af ejendommen. Her kan jeg tilføje, at det har organisationen 
ingen planer om. 
 
Organisationsbestyrelsen består af formand Henrik Bock, kasserer Irene Christensen Orth, 
bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Bock, Mogens Andersen og Klaus Thomsen og Camilla 
Thøgersen som suppleant. 
 
I afdelingen blev renoveringen af Projekt Murværk endelig afsluttet, med et flot resultat til 
følge. 
 
Uheldigvis havde vi i 2017 en brand i en af lejlighederne. I forbindelse med branden viste det 
sig af gasinstallationerne – som var fra ejendommens start i begyndelsen af 1940’erne – var i 
meget dårlig stand. Samtlige lejligheder skulle tjekkes igennem for utætheder m.m. For at 
dette kunne lade sig gøre blev beboerne opfordret til enten at være hjemme, aflevere nøgler 
til nabo eller til ejendomsmesteren. Det viste sig desværre, at ikke alle forstod alvoren af at 
der på forskellige datoer skulle være uhindret adgang til lejlighederne. Desværre måtte 
HOFORs teknikere mange steder gå forgæves. Dette betød en ekstraudgift på omkring 60-
65.000 kroner. Ærgerlige penge som afdelingen måtte af med, penge som ellers kunne have 
været anvendt mere fornuftigt, fx til nyanskaffelser eller andet. 
 
I slutningen af året og ind i 2018 måtte vi tage stilling til en ny måde at få tv-signaler på. 
Dette var vi tvunget til, da dette var et lovkrav. Det er først omkring denne tid i år at endelig 
afregning er ved at finde sted. 
 
Dette er hvad jeg har valgt at sige til beretningen. 

 Henrik Bock 
 Formand 


