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Afdelingsmøde afd. 2 – Rørthvej 79 – 117 
Odder den 19. september 2019 
 
Mødedeltagere 9 deltagere, administration samt organisationsbestyrelse 
 
Afdelingsformand Freddy Østergaard bød velkommen til de fremmødte.  
 
1 Valg af dirigent 
Herdis Larsen fra organisationsbestyrelsen blev valgt til dirigent. 
 
1.1 Valg af mødesekretær 
Anne Pilgaard fra administrationen blev valgt til mødesekretær. 
 
1.2 Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsorden blev godkendt. 
 
2. Beretning for perioden siden sidste møde 
Der har været 5 møder i afdelingsbestyrelsen, som hovedsagelig har været byggemøder. 
Ole Berg fra DOMI Bolig er ikke længere at træffe fra 1. oktober 2019, der skal lyde en stor 
tak for hans indsats for afdelingen. 
Næste skridt for beboerne er valg af interiør i boligen og valg af tilvalg. Der vil blive omdelt 
en invitation til møde i showroom på Tornøegade 12. 
 
Planlægning af genhusning er Anne i gang med, og der kommer nok mere information fra 
hende. 
 
Det bliver opstillet en container til storskrald, når hækaffaldet er væk, så I kan allerede 
begynde at rydde op.  
 
2.1 Godkendelse af budget 
Budgettet for 2020 blev fremlagt og godkendt. 
 
Konto 111 vedrører belysning af fællesarealer, udarbejdelse af vandafledningsregnskab 
Konto 113 fremadrettet skal der fortsat indbetales til landsbyggefonden, ved spørgsmål 
kan Heidi Padkjær kontaktes. 
 
2.2 Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb 
Kell Redzin fremlagde regnskabet og det blev godkendt. 
 
3 Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 
3.1 Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde 
Afdelingsmødet ønskede ikke at der afholdes et regnskabsmøde. 
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4 Valg af afdelingsbestyrelse 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg til afdelingsbestyrelsen var Jytte Ørvad, Jytte ønskede genvalg og blev 
enstemmigt valgt. 
 
 
Valg af suppleanter 
Frederik Schrøder og Lotte Christensen blev genvalgt. 
 
Valg til vandværket 
Kell Redzin blev genvalgt. 
 
5 Valg af repræsentantskabsmedlemmer 
Afdelingsbestyrelsen vælger selv medlem til repræsentantskabet. 
 
6 Eventuelt 
Der var en drøftelse af det forestående byggeri og de tilvalgsmuligheder som beboerne 
kan vælge. Byggeudvalget arbejder videre med administrationen om de opsatte 
tilvalgspriser. 
 
Der vil i løbet af november blive etableret et showroom ved DOMI Bolig, hvor beboerne 
kan udvælge fliser, køkken 
 
Herdis Larsen gennemgik en udarbejdet FAQ, som indeholder svar på de oftest spurgte 
emner vedr. jeres genhusning. Den udarbejdede FAQ lægges på DOMI Boligs 
hjemmeside under afdeling 2/renovering. 
I takt med at der dukker spørgsmål op, vil Anne opdatere FAQ – og I er altid velkomne til 
at rette henvendelse til administrationen. 
 
Referent Anne Pilgaard 
 


