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Bestyrelsens beretning for året 2017 
 
Vi har i bestyrelsen holdt møde den 29 juli 17 og igen den 21 jan 18.Derudover har 
der været livlig udveksling af mails internt og til foreningens administrator og vores 
pedel om stort og småt. 
Referater af møderne bliver tilsendt alle og desuden lagt ud på vores hjemmeside. 
Der har i årets løb også været mange henvendelser til bestyrelsen, især om det nye  
bredbånd, tv og internettet som er blevet installeret i husene. Mere om det senere. 
 
Alle relevante oplysninger er blevet lagt ud på vores, hvis vi selv skal sige det, 
formidable hjemmeside, som løbende opdateres. 
 
Der er dog grund til at trække nogle emner op her på generalforsamlingen 
 
A. Vi har afgivet udtalelser til planlægningen af vores naboområde Langsand - først 
i offentlighedsfasen og siden til selve lokalplanforslaget, der fornyelig er blevet 
endelig vedtaget. 
Det er begrænset hvor meget vores bemærkninger er blevet tilgodeset, men vi kan 
da glæde os over at den planlagte "berlinmur", der hvor halmballerne nu står, bliver 
erstattet af en 1.3 m høj beplantet vold, således som ønsket af os. 
  
B. Vedligeholdelsen, særlig maling og udskiftning af beklædning, er en konstant 
udfordring. 
Vi har måtte leje en lift så de toetages huse kunne blive malet, hvilket selvfølgelig 
har medført gener og været bekosteligt. 
Vi har også i år fået algebehandlet, primært de toetages huses østvendte tage. 
Vi har også fået fjernet alger i gårdrummene, og beskåret en del af de invasive 
hyben og gyvel. 
Jeg syntes faktisk at vore huse og området fremtræder pænt og ordentligt, og at 
vores pedel gør et pænt og ordentligt stykke arbejde med vedligeholdelsen. 
 
C. Tilbage til internet og tv. 
Det etablerede fibernet var rimelig nemt at tilslutte, eftersom man valgte at føre det 
ind i udhusene. Vi måtte betale en installatør for at lave nye stikkontakter i mange af 
husene, men ellers var selve installationen gratis. 
Til gengæld skal vi jo så betale hver især for brug af internettet, men med den ekstra 
kapacitet vi har fået er det pengene værd. Alle er tilsluttet og funktionen og 
hurtigheden er tjekket. 
Hvad angår tv delen er det straks anderledes vanskeligt. 
For at kunne få Waoo fritid, som er den løsning der giver de fleste kanaler (tyske) 
skal man også have en boks. For at det kan fungere skal man have trukket et nyt 
Ian-kabel. 
Dette er blevet gjort nogle steder og medfører en udgift på ca. 2.300 kr. 
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Vi har i bestyrelsen anbefalet den lille tv pakke fordi den umiddelbart kunne 
tilsluttes installationen i udhuset uden ekstra udgift. 
Jørn fra bestyrelsen har været behjælpelig med at sikre os at det fungerer i alle 
husene. 
Mange har dog ikke endnu fået etableret det tv man ønsker, i forhold til f.eks. 
udlejning, så derfor har vi forlænget vores aftaler med Canal Digital og med Boxer 
tv, så vi foreløbig i en periode frem til 31. maj 18 fortsætter med også at have 
fællesantennen i brug. 
 
Husk at der er hjælp at få til næsten alle spørgsmål på 
hjemmesiden.www.slusehuse.dk 
 
Jeg vil slutte min beretning med at udtrykke tak til bestyrelsen, især til Jørn for sin 
indsats i forbindelse med internet, tv og opdatering af hjemmesiden. 
Endvidere skal lyde en stor tak til Trine Davidsen som har været vores administrator 
i mange år, og gjort en stor indsats. Hun er nu erstattet af Joan Falck Kirkeby som vi 
er sikre på også at få et godt samarbejde med. 
 
pbv. 
Jørgen Boe 
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