
Informationsmøde

På Malling kro 

Torsdag d. 28. november 2019

Velkommen



Dagsorden:

- Velkomst og orientering v/formand Herdis Larsen 

- Ændring af udlejningsbekendtgørelsen v/Anne Pilgaard

- Fra markvandring til bygningsgennemgang v/John Spælling Kristensen 

- Cafe´ møder ved bordene om temaet 

”Hvordan skaber vi sammen et grønnere DOMI” 

- Opsamling og kort orientering v/ Preben Jacobsen

- Pause

Julehygge med god mad og snak 



Siden sidst……

Velkomst og orientering v/formand Herdis Larsen

Organisationsbestyrelsen på seminar - 2018

- Seminar med 5. kreds 
- 17 verdensmål
- mv

- Internt seminar
- DOMI Boligs mission/vision fra fusionen 
- Indsatsområder
- 14 Fokus-/målepunkter



Huslejeniveau 

Beboerdemokrati

Uddannelsespolitik 

Digitalisering og 
Udbud 

Effektivisering 

Politisk initiativ Byggepolitik 

Grønnere DOMI

https://verdensmaalene.dk/maal/4
https://verdensmaalene.dk/maal/9
https://verdensmaalene.dk/maal/17
https://verdensmaalene.dk/maal/11
https://verdensmaalene.dk/maal/13
https://verdensmaalene.dk/maal/16
https://verdensmaalene.dk/maal/1


Huslejeniveau
900 m2 til 896 m2 

Uddannelsespolitik.
- 30 + ny i afd. bestyrelsen 
- For få til dirigentkursus 
- Uddannelse af medarbejdere 

Digitalisering og 
Udbud 
- Nyt boligsystem
- Ny indkøbspolitik 

Effektivisering
- Robot klipper
- Bio hækklipper  

Fra fusion i 2015 via strategiseminar og verdensmål til handling i 2019

https://verdensmaalene.dk/maal/4
https://verdensmaalene.dk/maal/9
https://verdensmaalene.dk/maal/1


Beboerdemokrati
-Torsdags Cafe
- In-side Domi 
- Sparring og ide´
udvikling ala i aften 

Politisk initiativ:
tæt dialog med 
myndigheder og aktivt i 
kreds arbejde.
Dialogmøder med afd. 
bestyrelserne genoptages

Byggepolitik
- understøtte lokalsamfund
- Byggeudvalg med fokus på 
nye boformer og god 
arkitektur

Grønnere DOMI

Fra fusion 2015 via strategiseminar og verdensmål til handling i 2019

Aftens tema:
Energispring 
500.000 i ”Grøn pulje” 

https://verdensmaalene.dk/maal/17
https://verdensmaalene.dk/maal/11
https://verdensmaalene.dk/maal/13
https://verdensmaalene.dk/maal/16


Fra fusion 2015 via strategiseminar og verdensmål til handling i 2019

Spørgsmål eller kommentar…



• Gældende fra 01.07.2019

• Interne og eksterne venteliste –
hver 2. ledig boliger tilbydes ikke
bolighavende i DOMI Bolig

Spørgsmål ? 

Ændring af udlejningsbekendtgørelsen



1. kvartal

ÅRSHJULET – JANUAR TIL APRIL  

Gennemgang af drift og 
vedligeholdelsesplanen 
Alle bygningsdele indgår.

Fysisk besigtigelse af 
udpegede elementer. 

Potentielle emner til drøftelse:

- Oplever beboerne generelle gener, der skal indgå ? 
- Gennemgang af årshjul for afd. og ”hvem gør hvad”.
- Vedligeholdelse af arealer både fælles og egne arealer 

kontrolleres. 
- Har afdelingen potentiale for driftsoptimering. 



2. kvartal
3. kvartal

4. kvartal

ÅRSHJULET - MAJ TIL JUNI

Budgetudarbejde og
Budgetmøder med afd.bestyrelserne



3. kvartal

ÅRSHJULET – AUGUST TIL SEPTEMBER  

Afdelingsmøder



2. kvartal

4. kvartal

ÅRSHJULET – OKTOBER TIL DECEMBER  

Planlægning af det kommende år 



Grønnere DOMI

Aftens tema Cafe´ møder ved bordene om temaet 

Hvordan skaber vi sammen et grønnere DOMI ? 

https://verdensmaalene.dk/maal/13


Grønnere DOMI

Aftens tema Cafe´ møder ved bordene om temaet 

Opsamling til idebank:

Videre herfra:

https://verdensmaalene.dk/maal/13


Kort orientering

Administration: Politisk:

Nye træffe tider Digitalt kommunikation  

EG Bolig Afdelingsmøder 

Digital syn Nye normalvedtægter

Personale Dialogmøder i 2020

Retningslinjer for kapitalforvaltning



Vi ser fremad….. 

Fremtidens profil ! – Vision, mission og strategi

Organisation – attraktive arbejdspladser. 
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Fremtidens DOMI Bolig 

beboer/aktionær/kunder 



Så er der mad…..  

og god jul


