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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2, d. 17.03.2022 
 
Deltagere: Freddy, Kell & Lotte.  
 
 
Bestyrelsen mødtes første gang i år, og første emne på dagsordenen var om idéen om at udsende 
referat fra bestyrelsesmøder til alle beboere i afdeling 2 på mail. 
Det var der enighed om at prøve. Så kan vi jo se om det føre til mere respons, ellers giver det i 
hvert fald et indblik i, hvad vi arbejder med. 
 
Der var en del beboere med de nyanlagte haver, som har spurgt til, om de rør som stikker op til 
strøm, får en afsluttende hætte på eller om der bliver lavet andet der ? 
Det vil vi tage med til DOMI Bolig og høre om. 
 
Samtidig er der i nr. 101, 103 plus 105 en del problemer med vand i bag- og forhave ved meget 
regn. 
 
Derudover har der jo været en del kloak arbejde, som vi også vil høre om status på. 
 
Vi blev enige om at forsætte traditionen med containere til hæk affald, og vi vil i år se om ikke det 
kunne blive den 17/6 i uge 21. 
 
Lotte kunne berette om et træls vandudslip fra teknik rummet med vandskade til følge. Vi vil også 
gerne bede alle om at lige tjekke i deres teknik skab om alt er som det skal være, da det er 
en langsommelig og bøvlet affære at få det ordnet. 
 
Vi vil i den sammenhæng også høre, om der er en manual til Genvex anlæg og finde ud af, om der 
er taget højde for pollenfilter, som i andre afdelinger. 
 
Så blev vi enige om at få kommunikeret ud, at tiden for et års gennemgang nærmer sig, og at 
alle beboer gerne må begynde at gøre sig tanker om, om der er noget der hænger. 
Vi vil prøve at få talt sammen om der er nogle ting, som går igen ved os alle. 
 
Vi må jo også få besøg af anlægsgartneren med de sidste hæk planter inden længe.  
Det følger vi også lige op på. 
 
Vi vil også prøve at få lagt en føler ud angående fællesarrangement! om der kunne findes fodslag 
for et eller andet. Vi er åbne for alle forslag og idéer. 
 
Næste møde vil vi se, om ikke vi kunne afholde i uge 18. 
Der vil vi vende tilbage med de svar vi får fra DOMI Bolig. 
 
 
Referent, Freddy 


