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Ved valget sidste år fratrådte Kirsten P. som suppleant og Helge Krøyer fra bestyrelsen.  Ind blev 
valgt Vivi Lobeck som suppleant og Niels Peter Rasmussen i bestyrelsen.  Birte Smidt, Kurt 
Sørensen, Jess Rasmussen og Knud Eriksen ikke på valg. 
 
I den forløbne periode for denne bestyrelse, kan vi langt om længe se en ende på mange af de 
opgaver, der har været kæmpet for i de sidste 5 år. 
 
Men for at begynde fra en ende af vil jeg her i beretningen nævne følgende: 
 
Vi har holdt 10 ordinære/ekstraordinære bestyrelsesmøder siden sidste afdelingsmøde 
Der har været afholdt 3 møder med Stig 
Der har været 4 møder med Præstegård og Bent Frederiksen dels i 3B og dels i Kløvermarken 
med bestyrelse og byggegruppen 
Revisionsgruppe  har haft 3 møder i 3B 
Der har været 1 grundejerforeningsmøde 
Der har været  3 møder spec. med byggegruppen  
Vi har haft 1 fællesmøder med de andre bofællesskaber 
Vi har haft 1 fællesmøde med boligafdelinger i Måløv Hans Peder årienteres 
Vi har haft 4 ekstraordinære fællesmøder 
Delegeretmøde 16-6-08 
Vi har haft 1 foreningsmøde i 3 B   
Vi har været til en 2½ dags fælleskonference på LO-skolen 
Samt visionsdagene  i oktober 2007 
Der har været budgetmøde den 24-7  med Stig 
Rafn og Søn køre stadig sag for os uden at vi har fået noget økonomisk ud af denne skattesag 
endnu. 
Vi ved jo der har været meget turbulens omkring byggeregnskab , Husleje , Økonomi generelt 
Efter fusionen af de 4 boligselskaber har der været mange problemer for at få etableret en stabilt 
boligforening i 3 B, grundet omstruktureringer og IT problemer, men det nærmer sig en afslutning 
Vi har ikke haft Tyverier i samme stil som året før, dog har der været et halvhjertet forsøg hos 
Birthe og Helge. 
Vand i teknik skabene ser ud til at blive løst, da arbejdet er næsten sat i gang. 
Carporte glidebanen har vi ikke mere, der er etableret de fornødne afløb. 
Vores tage er et kapitel for sig selv, efter mange diskussioner er tagene blevet frikendt, så vi ikke 
skal mattere dem. 
Det Sociale herude i kløvermarken kører stadig på højeste gear, med hensyn spec. til rejseaktivitet 
og der har også været både 70 og 80 års fødselsdage, Fester , Biografer , Teatre o.s.v. 
 
Så alt i alt syntes jeg det går rigtig godt, og jeg vil sige tak til bestyrelsen og til Byggegruppen for 
det forløbne år , for deres udholdenhed i de mange sager. 
 
Men i alt dette speciel tak til Niels Peters fantastiske økonomiske udholdenhed til alles gavn. 
 
Og Kirsten og Børges evner til at få de sidste arbejder i gang og gjort færdige.  
 
 
Knud Eriksen 
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