
Kun 28 pct. af
medlemmerne har
fået lejlighed

En enkelt afdeling i Beringsgård  har underskud - H. B.
Andresen valgt som formand, K. Elsborg udnævnt  til æresmedlem

Andelsboligforeningen 
„Beringsgård" valgte på sin gene-

ralforsamling i aftes i
Handværkerforeningen  ny formand.
Den hidtidige formand, Kaj Els-
borg, fratrådte ifjor af hel-
bredshensyn efter 18 års  for-
mandsgerning, og siden har
kobmand H. B. Andresen fun-
geret. 1 aftes valgtes han en-
stemmigt og med akklamation,
og under taktfast bifald

udnævnte man Kaj Elsborg til
æresmedlem .

Generalforsamlingen havde
samlet omkring 70 af ialt 1575
mediemmer, og som dirigent
valgtes Kaj Kronholm Jensen. I
sin beretning oplyste H. B. An-
dresen, at der er indmeldt 84
nye medlemmmer, og ialt 440
har bolig i selskabets syv afde-
linger - 1135 er stadig uden bo-
lig, men 24 fra ekspektanceli-
sten er dog rykket ind i det
forløbne

Der er foretaget de
nødvendigevedligeholdelsesarbejder med
bl. a. gårdasfaltering og ud-
skiftning af køleskabe  for ca.
65.000 kr. i afdeling 4. Bestyrel-
sen henstillede indtrængende til
mediemmerne at værne ejen-
dommene, og det oplystes, at
der for at hindre tyverier fra

møntautomaterne  i vaskerierne
er opsat jernstativer om

målerne.
Det kommunale krav om

overgang fra skarnkasser til pa-
pirsække vil nødvendiggøre  en
kostbar ændring af skakterne,
og det har desvrre ikke vret
muligt at finde en billigere

løsning .
Selskabets ældste afdeling,

som er ca. 30 år gammel, har
de sidste to r givet et samlet
underskud på godt 16.000 kr., og
det kan derfor ventes, at bolig-
afgif ten forhøjes, nr budgettet

lægges i september.
Nogle af de ledige

kælderlokaleri den nyeste afdeling ved
Andreas Steenbergs Plads er
som en konsekvens af opford-
ringer på generalforsamlingen i
fjor indrettet til hobby- og te-
rapirum. I samarbejde med

AOF er der her startet interes-
segrupper for „Beringsgård"s
born, og interessen har vret
så stor, at aktiviteterne kan
ventes udvidet til efteråret.

Formanden gay en række op-
lysninger om det kommende
„Beringsvænge"-byggeri  ved
Langmarksvej og oplyste, at
Horsens Sambyg forst starter
sin virksomhed, nr planlagte
byggerier her er gennemført .
Han sluttede med en tak til alle
sider for godt samarbejde.

I den efterfølgende  debat del-
tog mange af mødets  deltagere,
og den prægedes iøvrigt af
yderst positive forslag til besty-
relsen om flere legepladsfacili-
teter, om respekt for forbudet
mod boldspil i garden, om ud-
nyttelse af kælderlokaler, corn
eventuelt kan indbringe penge
til den underskudsplagede afde-
ling, og der var også forslag om
indretning af et lokale for f or-

ldrene, hvor de kan drøfte
fællesproblemer , spille bordten-
nis m.v. Der blev også  efterlyst
deciderede børneinstitutioner
ved de eksisterende afdelinger -
et ønske, som boligselskabet dog
ikke er i stand til at opfylde.
Til gengæld bliver der sådanne
institutioner i „Beringvænge ".

Regnskabet forelagdes af for-
retningsf ører Anker Krag.
Ejendommenes anskaffelse har
kostet ca. 19 mill. kr., og de er
vurderet til 23,3 mill. kr. Fore-
ningens driftsregnskab balance-
rede med 186.616 kr. og bygge-

fondens status med godt 1,8
mill. kr. Budgettet for det kom-
mende fir viser stigende om-
kostninger på en række

områder.
H. B. Andresen hyldede K.

Elsborg for arbejdet i bestyrel-
sen siden 1946 og 18 rs for-
mandsgerning, og forsamlingen
tilsluttede sig udnævnelsen til
æresmedlem ved at rejse sig og
med taktfast bifald. K. Elsborg
takkede for hyldesten og rettte-
de en tak til Anker Krag for
forbilledligt samarbejde gennem
årene - en tak, som Anker
Krag returnerede.

Niels Nielsen rejste
spørgsmåletom mulighederne for at få
skabt fællesantenneanlæg , så
medlemmerne kan se tyske og
svenske TV-programmer, og H.
B. Andresen sagde, at man med
interesse fulgte bestræbelserne
for at få et sådant projekt rea-
liseret. Der blev desuden klaget
over, at de eksisterende anten-
ner ikke egner sig for modta-
gelse af stereo-programmer.

Endelig blev der rejst alvorli-
ge klager mod den tiltagende
sodplage fra skorstenen på slag-
teriet. H. B. Andresen oplyste,
at bestyrelsen flere gange
skriftligt har klaget over disse
alvolige gener, og man endnu
engang vil kontakte slagteriets
ledelse om sagen. Han tilsagde
iøvrigt bestyrelsen stette til ar-
rangement af beboermøder,
hvor problemer af fælles  inter-
esse kan gennemdrøftes.
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