Beskrivelse af andelsboligforeningen AB Marsvej
Andelsboligforeningen AB Marsvej ligger på en lukket vej (Marsvej) i Gjessø.
Den består af 26 boliger - 14 boliger på 125 m² og 12 boliger på 105 m²- og
et fælleshus på 140 m². Fælleshuset har plads til ca. 60 mennesker, og der er
2 separate værelser, der kan lejes af beboerne.
Aldersmæssigt er beboersammensætningen meget spredt, men der er en
overvægt af 60+’er.
Bestyrelsen består af 5 personer + 2 suppleanter, der også følger
bestyrelsesmøderne. Der er nedsat en del udvalg, der refererer til bestyrelsen:

Haveudvalget samler 3 lørdage om året beboerne til arbejde med
fællesarealerne og har ellers ansvar for vedligeholdelse af disse. Der plejer at
være stor tilslutning – også til den efterfølgende frokost. Der bliver lejet
professionelle til græsslåning på fællesarealer og til snerydning.
Festudvalget arrangerer fællesspisninger et par gange om året, Sct. Hans
aften, fællesudflugter og teaterture – også med stor tilslutning. Udvalget har
købt en stor grill, der bliver brugt nogle gange årligt, bl.a. efter afslutningen på
petanque turneringen, der finder sted en lørdag i forsommeren. Petanque
spilles på vores egen bane, der er anlagt lige uden for fælleshuset. Grillen kan
også lejes ved leje af fælleshus. Sammen med bestyrelsen inviterer
festudvalget alle til at skåle nytåret ind efter midnat sammen med evt. gæster.
Det plejer at være rigtig hyggeligt.
Fælleshusudvalget sørger for udlejningen af huset og værelserne, og de
holder en rengøringsdag hvert efterår, hvor alt bliver set efter. Endvidere
inviterer de til åbent hus den første onsdag eftermiddag hver måned, hvor
man drikker kaffe, spiller diverse spil eller bare snakker.
Teknisk udvalg sørger for at holde alt det i orden på husene, der er
foreningens ansvar eller bestille håndværkere til det.

Alt i alt bliver der lavet meget frivilligt arbejde. Det er godt for foreningens
økonomi, men det giver også et godt socialt sammenhold. Det er meget let at
falde ind i sammenholdet, hvis man vil. Men det er selvfølgelig meget op til
den enkelte, hvor meget man vil og kan få tid til at deltage.

