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E J E ND O MSFU N KTIONÆRER

VAGTORDNI NG

Ejendomsfunktionærerne kan træffes på
telefon mandag til torsdag kl. 7.00 til kl.
15.00 og fredag kl. 7.00 til kl. 11.30.
Telefonnummer på din ejendomsfunktionær kan ses på boligforeningens
hjemmeside, under hver enkelt afdeling.

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Servicecentret på Rømøvej 12 i Frederikshavn, vil være åbent mandag til fredag kl.
8.30 til kl. 9.00 og kl. 11.30 til kl. 12.00.
Gælder
2 for alle beboere i Frederikshavn
Boligforening.

Ring til G4S på telefon 87 36 28 05
Efter velkomsthilsen skal boligforeningens
abonnementsnr. 184 661 trykkes,
efterfulgt af #
Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.

R E DA K T I O N E N

DRILLENISSEN
Om det var drillenissen eller sætternissen
ved jeg ikke, MEN det er altså Brian Thorndall Nielsen, Vinkelvej 8 der er formand for
afd. 3 Bakkegården.
Vi beklager fejlen.

A D M I N I ST R E T I O N E N
DELEBIL TADAA
Alle der har kørekort og en smartphone kan
blive medlem af TADAA.
Gå ind på www.tadaacar.dk og hent appén
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Direktør
Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef
Claus Thomsen

Økonomi

A D M I N I ST R AT I O N
FREDERIKSHAVN
Harald Lunds Gade 15
9900 Frederikshavn

SÆBY
Aalborgvej 95
9300 Sæby

TELEFON: 9620 1940
TELEFAX: 9843 8642

Mail: info@fbmail.dk
www.frederikshavnboligforening.dk

KO N TO RT I D

Sæby

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10-14
10-14
10-14
12-17
Lukket

H O V E D B E ST Y R E L S E N
Bestyrelsesformand
Bjarne Walentin

Næstformand
Jens Erik Kristensen
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Henrik Larsen
Mona Løth
Kim Willy Christensen
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Udlejning
Udlejningschef Helle Dam Jensen
Laila Skovbak
Mette Kristensen
Anja Boelt
Camilla Trolle Vilsen

Beboerservice
Sekretær, Ulla Pedersen
Kontaktperson, Roland Pedersen

Teknisk afdeling

Fr-havn		

10-15
10-15
10-15
10-17
10-12

Lene Rhiger
Ann la Cour
Anette Jensen
Marie Møller Jensen

Driftschef, Jesper Nymark
Christian Sørensen
Karl Falden
Brian Thomsen
Carsten Lund Sørensen

A D M I N I ST R E T I O N E N
F R E D E R I K S H AV N B O L I G FO R E N I N G
H A R T R AV LT
Så travlt at vi netop har opslået en ny stilling, hvor vi søger en administrativ kollega,
der kan hjælpe os igennem de mange forbedrings, renoverings og nybyggeriprojekter, der er i gang eller på vej.
I 2018 afsluttede vi renoveringen af Bakkegården, som nu står med næsten nye energivenlige boliger med et super indeklima
og elevatorer til mange boliger.
Vi er godt i gang med Cloosparken, hvor de
sidste beboere flytter ind i november i år,
og snart kan man se entreprenøren starte
de fysiske arbejder på Ørnevejen skole
med 40 nye boliger i skolen og et punkthus
med 20 boliger. Afdelingen kommer til at
hedde Ørnevej.
Vinkelgården starter til sommer med en
renovering og 14 nye boliger i tagetagen,
og vi er godt i gang med projekteringen i
Lindebo, der også skal have en gennemgribende renovering.
Det skal Koktved også, så det har vi sammen
med beboerne startet planlægningen af.
Der er også nye boliger på vej i Sæby.
Det er på Solsbækvej 2 og Grønnevænget
2, hvor vi får 21 nye boliger, der er meget
efterspurgte. Allerede nu kan I se, der er
gang i oprydning og miljørensning af grunden på Solsbækvej 2. Der var jo tidligere
gasværk, så der er en del ubehagelige ting,
der skal fjernes. Det gør vi selvfølgelig.
Planlægning, projektering, udbud og byggeriet tager jo tid, så de er først klar til indflytning sidst i 2020.
Og så er der de 45 nye almene familieboliger på Sæby Havn, hvor vi først skal have
lavet en lokalplan, men inden da, skal der
findes en investor, der vil bygge et badehotel. Så der tør vi ikke melde en indflyt-

ningsdato ud. I det projekt kommer også
27 private boliger.
Det seneste nye er, at vi skal energiforbedre og renovere knap 2.000 boliger i 18
afdelinger, som vi har fået mulighed for
med EU støtte til planlægning og projektering med mere. Det er muligt, der kommer
andre afdelinger til og nogle falder fra, så
der går et par måneder inden vi tør sætte
navne på.
Det er den Europæiske Investerings Banks
afdeling ”Elena”, der giver os en støtte på
omkring 12 mio. kr.
Målet med disse energiforbedringer er at
spare 30% energi i de knap 2.000 boliger,
hvilket betyder at vi sparer energi svarende til forbruget i 600 boliger. Det skal vi
så klare planlægning og projektering af i
løbet af 3 år.
Det hører I helt sikkert mere om.
Vi forsøger også at spare på driften i afdelingerne f.eks. ved at udskifte dyre traktorer med små varebiler.
EL biler naturligvis.
Derfor vil I snart kunne se 4 nye el biler
med boligforeningens logo rundt om i
kommunen, støjsvage og ikke forurenende.
Dejligt, at vi både kan spare penge for jer
beboere og samtidig gøre noget godt for
klimaet.
Og så er der et fælles aktivitetshus på vej i
den tidligere aula og gymnastiksal ved Ørnevej. Det venter vi os også meget af.
Så vi sidder ikke på hænderne i Frederikshavn Boligforening.

Med venlig hilsen
Kim Madsen
direktør
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A D M I N I ST R AT I O N E N
VALG TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN
I FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING
På det ordinære repræsentantskabsmøde
2018, blev muligheden for at moderniserer valghandlingen til Organisationsbestyrelsen drøftet, derfor dette indlæg.
Vedtægternes § 14
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet
vælger 6 medlemmer inklusive formanden
blandt boligforeningens medlemmer, samt
boligforeningens boliglejere og disses
myndige husstandsmedlemmer. Mindst 2
medlemmer vælges blandt beboere i den
tidligere Boligforeningen af 1942 i Sæby.
Samtidig med valg af medlemmer vælges
2 suppleanter for et år ad gangen. Boligforeningens medarbejdere vælger forud
for det ordinære repræsentantskabsmøde
i ulige år 1 medlem og 1 suppleant.
For at skabe åbenhed og muligheder for
medlemmer af Frederikshavn boligforening at opstille i.h.t. vedtægterne, er følgende besluttet:
1. Personer der ønsker genopstilling, vil
fremgå af dagsorden til repræsentantskabsmødet
2. Personer der ønsker opstilling, har to
muligheder, at stille op på repræsentantskabsmødet, eller melde deres kandidatur
senest d. 4 april, og herved komme i præsentationsfolder, sammen med organisationsbestyrelsesmedlemmer der genopstiller.
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3. Der udarbejdes en præsentation, hvor
alle kandidater præsenteres med billede,
en kort tekst, samt mini CV
4. Kandidatliste/præsentationsfolder udsendes til repræsentantskabet, sammen
med regnskab, indkomne forslag m.m.
5. Skema til opstilling kan fås ved henvendelse til Ulla Pedersen. ulla@fbmail.dk
Som det fremgår af vedtægternes §14, kan
bestyrelsen vælges blandt alle medlemmer af Frederikshavn Boligforening. Det
vil dog kræve at medlemmer der ikke er
medlemmer af repræsentantskabet, men
ønsker kandidatur, benytter opstillingsliste, for herved at kunne deltage på repræsentantskabet.

Organisationsdiagram samt nøgleord for repræsentantskab og organisationsbestyrelsen i Frederikshavn Boligforening
Organisationsdiagram
samt nøgleord for repræsentantskab og
organisationsbestyrelsen i Frederikshavn Boligforening

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Frederikshavn Boligforening.

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Frederikshavn Boligforening.
Repræsentantskabet varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx
beslutninger om Byggepolitik, nybyggerier, større renoveringer, køb og salg af
boligorganisationens ejendomme, godkendelse af regnskab for boligorganisation og
afdelingers årsregnskab, godkendelse af vedtægter. På det årlige ordinære
repræsentantskabsmøde vælges Organisationsbestyrelsen.
Repræsentantskab

Vælger

Direktør, ansættes af
organisationsbestyrelse

Afdelingsbestyrelse

Afdelingsmødet

Beboere i
afdelingen

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnet ledelsesansvar, er
økonomisk og juridisk ansvarlig for hele Boligorganisationen.
Det betyder ansvar for, Drift, udlejning, budget, regnskab,
lejefastsættelse, daglig administration (som udføres af Direktør,
ansat af Organisationsbestyrelsen, til daglig ledelse) udarbejdelse
af politikker, strategi, målsætning, overholdelse af god almen
ledelse, forvaltningsrevision, samarbejde med lokale interessenter,
politisk interesse varetagelse, synlighed, kommunikation,
samarbejdet med afdelingsbestyrelser, samarbejde med revisor,
udarbejdelse af styringsredskaber til afrapportering, styringsdialog
med kommuner.
Vi forventer at Organisationsbestyrelsen deltager i konferencer,
debatter, møder, involverer sig i områder lokalt og nationalt der
har tilknytning til og kan være givende til Frederikshavn
Boligforening, samt løbende uddannelse og kurser for at varetage
opgaven.
Organisationsbestyrelsen er valgt til beslutningstager og ikke som
administrator.

Download
skema til opstilling på vores hjemmeside
Download skema til opstilling på vores hjemmeside
https://www.frederikshavnboligforening.dk/informationer/nyt-fra-bestyrelsen/
https://www.frederikshavnboligforening.dk/informationer/nyt-fra-bestyrelsen/
Her
kan du også følge med i opstillinger til valget
Her kan du også følge med i opstillinger til valget

Med hilsen Organisationsbestyrelsen
Med hilsen Organisationsbestyrelsen
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A D M I N I ST R AT I O N E N

TEATERFORESTILLING
Torsdag den 22. november var alle vores
beboere inviteret til teaterforestilling i
Aulaen på Ørnevej Skole. Mange havde takket ja og havde en dejlig aften med mange
gode sange i en dejlig forestilling. Stemningen var høj og i pausen var der tid til
en forfriskning og en snak med de andre
beboere. Et virkeligt dejligt initiativ.
Thora Brogaard
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A F D E L I N G 4 - C LO O S PA R K E N

REJSEGILDE I CLOOSPARKEN
Fredag den 23. november var der inviteret til rejsegilde på renoveringsprojektet
i Cloosparken. Mange beboere deltog og
håndværkerne mødte talstærkt op til en
rosende tale fra Bjarne Walentin, som takkede for den gode indsats. De første huse
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er klar til indflytning sidst i januar og de
sidste kan indflyttes sidst på året. Det bliver nogle meget fine boliger.
Thora Brogaard
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A F D E L I N G 36 - N I E L S J U E L S V E J

NYT PRØVEBADEVÆRELSE I AFDELING 36
Gennem flere år har der været tale om at
lave et prøvebadeværelse i afdelingen,
med det formål at forny badeværelserne
og samtidigt finde frem til en løsning på
problemet med revner i væggene.
I efteråret 2018 blev der således lavet et
prøvebadeværelse, og resultatet er absolut
blevet godt og bedre end forventet.
Frem for fliser på samtlige vægge, er der
valgt en løsning hvor der kun er hvide fliser i brusekabinen mens resten af væggene på badeværelset er beklædt med glasvæv malet hvidt. Det har givet en følelse af
et større og mere rummeligt badeværelse.
Hidtil har der ikke været meget skabsplads
på badeværelset, hvilket er løst med flot
skuffemodul med to skuffer fra HTH samt
en Kuma håndvask der fremstår både enkel
og praktisk.

12

Gulvet er ikke ændret af to årsager, først
grundet økonomien i at skifte gulvet der
vil medføre at prisen for renovering af
badeværelset vil stige mere end budgetteret, men væsentligt er at gulvet på badeværelset går igen ud mod gangen, og en
udskiftning i badeværelset vil betyde gulv
skifte fra gang ud til badeværelse der ikke
vil fremstå lige så pænt som det gør med
ensartet gulv.
Som billederne også viser har renoveringen i den grad løftet badeværelset og vi er
mere end tilfredse med resultatet. Planen
for renovering af de øvrige badeværelser i
afdelingen drøftes senere på året.
Louise, afdelingsformand afdeling 36
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A F D E L I N G 36 - N I E L S J U E L S V E J

JULEHYGGE I AFDELING 36
I 2017 holdt vi for første gang julehygge
i vores afdeling, og igen i 2018 gentog vi
succesen med gløgg, æbleskiver og juletræ.
Det gør os i bestyrelsen, og beboerne i øvrigt, glade, når vi på den måde kan samles
og hygge os med hinanden, og ikke mindst
få hilst på nye beboere eller nogen vi måske ikke ser til hverdag. Til trods for vi er
en lille afdeling, er det ikke altid vi lige
får hilst på hinanden, eller ved hvem der
er nye, og her er arrangementer som dette
en åben mulighed for at komme tættere på
naboerne.
Igen i år blev hyggen holdt i læ under carportens tag, hvor vi i fællesskab hurtigt fik
sat bænke op, tilsluttet en kogeplade til
gløggen, tændt et par lys på bordet og fik
delt æbleskiver ud til alle der deltog. Det
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kræver ikke store lokaler, eller flot udstyr
at holde et hyggeligt arrangement, når blot
man er fælles om det, er det selskabet der
er det afgørende. Og selvom det ikke blev
til sne, blev juletræet alligevel tændt, til
glæde for os alle.
Til dem af jer der tænker at vi ikke har
pladsen til at holde julearrangement, grillaften eller noget lignende, kan vi kun opfordre til at gøre det alligevel. Når blot der
er fællesskab er der også plads til hygge.

AFDELING 12 - HÅNBÆK

JULEMARKED I AFD. 12 HÅNBÆK
Som vanligt blev der afholdt julemarked i
Beboerhuset, i år lørdag den 10. november,
hvor 7 boder var opstillet med ”alt til julen”, mange beboere besøgte det fine julemarked og der var god afsætning af de
mange flotte dekorationer, julenisser og
andet julepynt, ligesom mange benyttede
sig af at drikke en kop kaffe med et par æbleskiver og få en sludder med naboerne og
med ”dem fra de andre huse”. Det var et
tilfreds aktivitetsudvalg, der kunne foretage oprydningen, da markedet lukkede kl.
17.
Aktivitetsudvalget
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AKTIVITETSUDVALGET FOR SÆBY OG
OPLAND
Søndag den 9. december, mødtes 113 store
og små til Aktivitetsudvalget for Sæby og
Oplands 2. Juletræsfest i Fritidscentrets
Cafeteria.
Der blev sunget julesange, danset og leget
om juletræet med Joanna Johansen igen
som Nissemor. Senere spiste vi æbleskiver
m.m.
Vi spillede brikspil med gode gevinster fra
de handlende både i Sæby og Frederikshavn. TAK FOR DET. Igen blev der sunget og
danset om juletræet.
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Til sidst uddelte Joanna godteposer til alle
børn. Nu var vi alle kommet i julestemning,
og kunne tage glade hjem.

Udvalget vil gentage successen igen inden
jul.
På Aktivitetsudvalget for Sæby og Oplands
vegne
Rita V. Frantsen.
NB. Sæt allerede nu X i kalenderen til Sommerfesten på Kronen d en 14.06.2019
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A F D E L I N G 36 - SÆ BY BY PA R K

JULEFROKOST HOS FRK. MADSEN
Afdelingen Sæby Bypark holdt julefrokost
hos Frk. Madsen allerede den 17.11.2018.
Vi blev 27 deltagere, der allerede efter al
den gode mad, julesange, god snak og hygge kom i Julestemning.
Pakkespillet var som sædvanlig sjovt, især
da man kan vinde flere gaver og pludselig
ikke har nogen tilbage.
Der går altid sport i det. Sidste år, var der
nogen, der ikke ville pakke ud før de kom
hjem, men gruppepres gjorde at de blev
nødt til det.
Vi ville se om det var noget spændende i
pakkerne.
En god tradition, hvor vi virkelig kommer
hinanden ved i afdelingen, det synes vi i
afdelingsbestyrelsen er meget vigtig.

Rita V. Frantsen
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R E P R Æ S E N TA N T OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N
B J A R N E WA L E N T I N

Bjarne Walentin,64 år. Formand for organisationsbestyrelsen. Bor i afd. 12 Hånbæk, og har været med i organisationsbestyrelsen i 32 år, heraf 12 år som bestyrelsesformand. Jeg
arbejder for beboerdemokratiet, samt en forsat udvikling af
Frederikshavn Boligforening på alle parameter. Mener vi
som boligforening skal være en del af civilsamfundet, være
med til at præge fremtidens boligpolitik, lokalt og nationalt, vi skal renovere vores boliger til fremtidens krav, opføre nybyggerier som sunde, gode, energi og miljømæssige
boliger, der kan være rammen om det gode boligliv.

HENRIK LARSEN

Henrik Larsen 58 år, har været medlem af organisationsbestyrelsen siden 2006.
Bor i afd. 12 Hånbæk, og har der som tidligere formand for
afdelingsbestyrelsen, været meget aktiv i renoveringen af
afdelingen.

M O N A LØT

Mit navn er Mona Løt. Jeg er 48 år og bor i Ringparken i Sæby sammen med mine to børn.
Jeg er udlært revisorassistent, men har de sidste fire år arbejdet
som bogholder i en lokal produktionsvirksomhed.
Jeg har været en del af organisationsbestyrelsen siden 2014. Derudover har jeg de sidste halvandet år været formand for afd. 28
Ringparken m.fl..
Min erhvervsmæssige baggrund giver mig nogle kompetencer,
som jeg kan gøre brug af i bestyrelsen.
For mig er det vigtigt, at bestyrelsen er sammensat af medlemmer
med forskellige baggrunde, så vi er i stand til at supplere hinanden.

F I E M Ø L H O LT
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Fie Mølholt 71 år, bor i afdeling 16 Rønneparken, hvor jeg
har været formand en årrække.
Valgt ind i organisationsbestyrelsen februar 2007.
Jeg interesserer mig for boligforeningens arbejde på alle
plan.
Dog betyder det meget for mig, at der er et godt samarbejde afdelingerne imellem.
Sidder som boligforeningens repræsentant
20i kommunens
Sundhedspanel.
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F R E D E R I K S H AV N

J E N S E R I K K R I ST E N S E N

Jens Erik Kristensen, 71 år, og bor i afdeling 33 Sæbygårdparken m.fl. Jeg har været med i organisationsbestyrelsen i
41 år. Næstformand i Frederikshavn Boligforening, Medlem
af repræsentantskabet for BL – Danmarks Almene Boliger
siden 2004 og Medlem af Almen Boligforum i Realdania.
Beboerdemokratiet er væsentligt for mig

T H O R A B RO G A A R D

Thora Brogaard 69 år, bor i afd. 7 Råholt hvor jeg er
formand for afdelingsbestyrelsen. Jeg har været med i
organisationsbestyrelsen i 20 år og var med til at starte
Beboerbladet Stafetten op for 18 år siden. Det betyder
meget for mig at der er en god kontakt og dialog med afdelingsbestyrelserne.

K I M W I L LY C H R I ST E N S E N

Kim Willy er medarbejder valgt
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A D M I N I ST R AT I O N E N

FN´S 17 VERDENSMÅL TIL
HVERDAGSMÅL
Frederikshavn Boligforening, har store ambitioner !! vi vil gøre FN´s 17 verdensmål
til hverdagsmål
Ja, det er store ambitioner - hvordan vil I
gøre det, vil være det naturlige spørgsmål?
Jeg vil her starte med at skrive om hvorfor.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vores
klode har det svært, vi bruger mere end
kloden kan generere af resurser, der findes stadig stor ulighed blandt klodens befolkning, mange har ikke rent vand, mange
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har ikke en sundhed som giver et godt liv,
mange går sulten i seng hver aften, store
dele af befolkningerne har ikke mulighed
for skolegang, mange har et arbejde under
kummerlige forhold, hvor helbredet er som
indsats, for at skaffe mad til familien.
På de indre linjer i Danmark, kan vi gøre en
stor indsat, ved at starte i det små, tænke
klima, miljø, energi, ulighed, udvise ansvarlighed i vores hverdag, med forbrug og
produktion.

Vi ønsker i Frederikshavn Boligforening,
at involvere vores beboere, ud fra den betragtning, at vi kan alle gøre det lidt bedre,
og mange bække små, kan gøre en å.
Vi vil starte med at involvere vores afdelingsbestyrelser, til at sætte fokus på områder vi kan implementerer og synliggøre
over til beboerne i vores mange boliger. Vi
vil udarbejde en tjekliste, hvor opnåede resultater kan afkrydses.
Vi er i gang, ikke mindst når det drejer sig
om, energi, klima, rent vand, bæredygtige
boliger, fællesskaber, social ansvarlighed,
lad mig nævne nogle områder. Vi skifter til
LED belysning, vi udarbejder energihandlingsplaner for mange af vores afdelinger,
vi tænker energiforbrug ved renoveringer,
solceller, varmepumper og jordvarme, genbruger bygninger ved renoveringer.

Vi skal længere, vi skal gå foran, det vil vi
bruge 2019 til, vi vil skabe redskaber og
muligheder og den enkelte, således at vi
alle kan løfte i flok, og hver især se fornuften i at gøre en forskel, så vi kan skabe en
bæredygtig og bedre fremtid for vores efterkommere.
Lad os alle gøre en indsats - jeg håber at
mange vil være med på denne spændende
og udfordrende rejse, som ikke slutter i
2019, men fortsætter i al fremtid.

Bestyrelsesformand
Bjarne Walentin

VIDSTE DU AT????
Dagslys gør det af med stuens/soveværelsets bakterier.
Så derfor: rul gardinerne op og lad dagslyset komme ind. Dagslys gør det nemlig af
med en masse bakterier i husstøv, der ellers giver luftvejssygdomme.
Samtidig er det en god ide at lufte ud, flere
gange om dagen, for at undgå fugt i boligen.
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A D M I N I ST R AT I O N E N
ENERGIEFFEKTIVITET I ALMENE
BOLIGER
Energiprojektet: Energieffektivitet i almene boliger.
Vi har nævnt projektet før og nu er det
fakta: Vi får tilskud til en række energiforbedringsprojekter i Frederikshavn Boligforening.
Hvad er ELENA projektet.
ELENA er en støtteordning fra EIB (Europæiske Investerings Bank), som administreres
af ELENA organisationen, der har til huse i
Luxembourg, på vegne af Europa Kommissionen, som godkender tilskuddet og underskriver kontrakten.
Vi havde startmøde med EU repræsentanten den 21. januar 2019, så det er helt nyt,
og vi først nu for alvor er kommet i gang
med arbejdet og planlægningen.
I ansøgningen har vi noteret 18 afdelinger,
der kan have gavn af tilskuddet, og som har
gode muligheder for energiforbedringer,
”der kan betale sig”. Altså forbedringer,
der giver så meget i energibesparelser, at
det ikke giver væsentlig huslejestigning.
Det er muligt der kommer andre afdelinger
i stedet for en af disse afdelinger, og der
kan også tilføjes andre afdelinger. Derfor
får I ikke en liste over afdelinger lige nu,
- den kommer senere, når vi kommer længere med planlægningen.
Det er et projekt, der varer i 3 år, og til den
tid håber vi, vi har sat energiforbedringer
for ca. 250 mio. kr. i gang i ca. 2.000 boliger.
Det er IKKE en støtte til de fysiske arbejder, som isolering, solceller og mursten
med mere.
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Det er et tilskud til at planlægge og projektere forbedringerne, der svarer til ca. 5 %
af forbedringsudgiften.
Vi får faktisk ca. 11.5 mio. kr. til de 3 år,
hvoraf halvdelen går til eksterne rådgivere
som ingeniører og arkitekter mm.
Den anden del går til lønninger i boligforeningen.
Vi har allerede fået et forskud på støtten,
så vi kan ”købe mandskab” og tid til denne
projektering med mere, uden det koster
afdelingerne noget, og uden det forstyrrer i dagligdagen og forsinker det daglige
arbejde.
I får meget mere at vide efterhånden som
projektet kommer godt i gang.
Forbedringsprojekterne behandles i øvrigt
som alle andre projekter i boligforeningen.
Administrationen præsenterer et forslag
for afdelingsbestyrelsen.
Synes den om forslaget, bliver det gjort
færdigt og behandlet på et afdelingsmøde.
Det er jo jer beboere, der endeligt bestemmer, om I ønsker at tage mod tilbuddet.
I hører som skrevet meget mere ”hen ad
vejen”.
Ansvarlig for projektet er Brian Thomsen,
der støttes af deltidsansatte kollegaer.
Vi har dannet en projektorganisation for
projektet, der har til opgave at planlægge
og gennemføre forbedringerne over de
næste 3 år.
Kim Madsen

AFDELING 12 - HÅNBÆK

TRADITIONEN TRO I AFD. 12 HÅNBÆK
Den traditionsrige julefrokost blev i år afholdt fredag den 27. november i Beboerhuset, hvor 70 beboere mødte til de flot
dækkede borde. Alle tog godt for sig af den
traditionelle julemenu med sild, fiskefiler,
grønlangkål, lun leverpostej og mm., og der
blev flittigt skålet, det hele til ”taffelmusik” af Jørn Nørgaard, der også spillede op
den efterfølgende dans, hvor deltagerne
flittigt benyttede dansen, til at få den gode
mad ”rystet” på plads. Arrangementet sluttede kl. 22 men traditionen tro var stemningen så god, at det gik lidt over tiden inden Aktivitetsudvalget kunne fortage den
sidste oprydning.

Aktivitetsudvalget
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AFDELING 12 - HÅNBÆK

NYTÅRSRECEPTION 2018/2019
Året 2018 kørte på sidste dag, da Beboerhusets døre blev åbnet kl. 11.15 til den
traditionelle Nytårsreception i Hånbæk. Og
som traditioner foreskriver, stod der allerede en lille flok forventningsfulde beboere udenfor, og ventede i det gode vejr. Bestyrelsen hilste velkommen til hver enkelt
i forgangen, og alle blev vist ind i salen,
hvor bordene var dækket. Folk fik sig bænket og Beboerhusets frivillige fik klargjort
de kulinariske Nytårshapsere – frikadeller
m/ rødkål og hotwings med tilhørende rugbrød.
Præcis kl. 11.30 blev receptionen startet,
da afdelingsformanden bød velkommen til
beboere samt gæster, med en kort afslutning på året der var ved at rinde ud, samt
en velkomsthilsen til det friske nye år, der
kommer med nye glæder og udfordringer.
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Herefter blev buffeten og flaskekøleren
indtaget, og en livlig snakken bredte sig
ved bordene, og de varme deller og hotwings skulle suppleres flere gange fra køkkenet.
Alle borde var besat og enkelte gik efter
kort tid, men blev hurtigt udskiftet med
nye beboere, så da sidste gæst forlod Beboerhuset ved 14 tiden, havde der været
125 glade beboere forbi og ønske naboer
og bekendte her fra landsbyen Hånbæk, et
godt Nytår.
Bestyrelsen og de frivillige fik hurtigt
ryddet op og kunne ønske hinanden Godt
Nytår.
Bestyrelsen
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A F D E L I N G 7 - R Å H O LT

JULETRÆSFEST
Søndag den 25. november holdt afd. 7
Råholt juletræsfest for vores beboere. Vi
mødtes til æbleskiver, saftevand og kaffe
hvor snakken gik og børnene fik løbet og
leget. Så dansede vi om juletræet og alle
børnene fik en julepose med hjem. Nogle
rigtige hyggelige timer.
Thora Brogaard
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A D M I N I ST R AT I O N E N

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG FORMANDSMØDE
Tirsdag den 27. november havde vi slået
ekstraordinært repræsentantskabsmøde
og formandsmøde sammen og holdt det i
Aulaen på Ørnevej Skole.
Sammenlægningen af de to afd. I Gærum
– afd. 18 Askevej og afd. 47 Bakkehusene,
blev godkendt.
Derefter forsatte mødet som et formandsmøde, med orientering fra afdelingerne.
Efter spisning som blev en god burger, lidt
interimistisk på grund af vi var i Aulaen,
fortsatte mødet med orientering om ef-
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fektiviseringen og erfaringen indtil nu.
Lidt om råderet blev også omtalt og vores
fælleshus/ aktivitetshus blev igen diskuteret, hvad skal vi bruge det til? En god aften
med megen snak og diskussion.
Thora Brogaard
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A D M I N I ST R AT I O N E N

NYTÅRSKUR FOR DE ANSATTE
Onsdag den 9. januar kl. 8.15 var alle ansatte i Frederikshavn Boligforening indbudt til nytårskur i Arena Nord. Efter den
dejlige morgenbuffet takkede formand
Bjarne Walentin medarbejderne for det
gode samarbejde i året der var gået, og
fortalte om hvad der skal ske fremover. De
mange renoveringer i Vinkelgården, Lindebo og Koktved og ombygningen af Ørnevej
Skole og nybygningen ved siden af og på
Grønnevænget og Solsbækvej i Sæby. Vi
har mange store opgaver og store planer
på energisiden, så der bliver nok at se til
fremover, sluttede Bjarne Walentin.
Thora Brogaard
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A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O

JULEFEST
Den 1. december holdt Gartnerbo deres
årlige julefest og mange mødte heldigvis
op i godt humør og deltog til en festlig eftermiddag, Vi fik rigtig dejlig julemad leveret fra Menu og derefter fortsatte det med
kaffe og småkager, Der var underholdning
af nissepigerne i en dejlig udklædning og
senere havde vi også vores gavespil.
Vi havde en rigtig dejlig fest hvor alle fik
hygget sig sammen.
Hilsen Else
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A D M I N I ST R AT I O N E N
V I L D U VÆ R E M E D T I L AT
B E ST E M M E , H VA D V I S K A L L AV E I
AU L A E N V E D Ø R N E V E J S KO L E , S Å
KO M M E D D I N E TA N K E R
O G FO R S L AG T I L
THORA@FBMAIL.DK
ELLER BJARNE@FBMAIL.DK
SÅ H Ø R E R D U F R A O S .
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A D M I N I ST R AT I O N E N

Storskrald kan efter aftale hentes af AVØ helt GRATIS!
Ring til AVØ på tlf. 51 63 29 92,
for at aftale nærmere om afhentning.
Der må IKKE stilles storskrald ved molokkerne,
uden der er lavet aftale med AVØ om afhentning.
Med venlig hilsen
Viceværten
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