
Afdelingsmøde afd. 7 2018/19 formandens beretning: 

2018-2019 har været endnu en spændende år for bestyrelsen, med mange gode initiativer og 

forslag, vi lagde ud med at kigge på de indkommende forslag mv., vi fik DOMI Bolig sat på 

opgaven med at finde økonomien til de forslag, der blev stemt om på afdelingsmødet det gav 

anledning til et ekstraordinært afdelingsmøde, det ekstraordinært bestyrelsesmøde blev 

afholdt  d. 11/2, med stort fremmøde, der blev stemt om trappevask og hæve sænkeborde. Det 

blev jo et stort ja stemmer til trappevask hurra for det, desværre var der ikke stemmer nok til 

hæve sænke borde i vaskeri.  

Med et stort ja stemmer fik vi, endelig vedtaget trappevask betalt over huslejen, stor tak til 

alle jer der var med til dette ekstraordinære afdelingsmøde. Desværre var der et par forslag 

der ikke fik tilstrækkelig stemmer, bl.a. Hæve sænke borde, mon ikke der findes en løsning 

undervejs. 

Efteråret 2018 var der aflevering, samt indvielse af den nye fine legeplads, der absolut har 

pyntet i parken og tak de til de beboere der deltog til indvilgelse børn og børnebørn, det ser 

ud til at legepladsen bliver flittig brugt. 

Trappevask har nu kørt i ca. 3 måneder, trods nogle startvanskeligheder og misforståelser om 

hvor meget der lå i rengøring var der vist nok ikke helt styr på fra rengøringsselskabet, efter 

der blev klaget til DOMI Bolig, og lidt debat i Facebook gruppen, om at trappen opgange 

ikke var rengjort tilstrækkelig. DOMI Bolig bliver sat på sagen og har kontaktet 

rengøringsselskabet og det ser nu ud til, det er på plads nu, og rengøringsselskabet vil 

løbende gøre det mere grundigt undervejs, så vi tror på det nok skal komme til at fungere. 

Oktober 2018 endnu engang fælles spisning med stor succes i Spektrum stor tak til Hans og 

Helle der gør et stort stykke arbejde i at arrangere fælles spisning med over 30 deltager til 

flæskesteg, Den 14 marts endnu engang fællesspisning i Spektrum også her med stor 

tilslutning og succes,  ingen tvivl om vi holder fast ved fælles spisning, ved samme lejlighed 

kan i godt reservere den 7 november til fællesspisning, er sikker på det er en forsmag på 

julen. 

Efteråret bød også på andre små opgaver, der blev snakket en del om tyveri fra kælderen og 

om hvad vi evt. kunne gøre, desværre har vi ikke kunne finde en helt fornuftig løsning, inden 

for de økonomiske rammer der er os muligt på nuværende tidspunkt, døren i gavlen 

kildegårdsparken er blevet repareret nogle gang, og om det har hjulpet ligger der ikke nogen 

klarhed om. 

Der var lidt omkring beplantning ved tørre pladserne skulle beskæres mere ind, og en snak 

om container til hæk affald, desværre hørte bestyrelsen intet om behov for en container til 

hæk affald. Det ser ud til dem med de små haver selv bortskaffer hæk affald. 

Så når vi hen til foråret 2019, bestyrelsen bliver informeret om status omkring 

landsbyggefonden renovering sag, bestyrelsen er til møde ved DOMI Bolig omkring 

landsbyggefonden, ved dette møde bliver vi enig om sammen med repræsentant Ole Berg , at 

nu er tiden vist snart til at informere jer beboere om status og muligheden for at stille 



spørgsmål omkring renovering sagen. Den 4 april 2019 blev der afholdt orienteringsmøde i 

Spektrum, med stort fremmøde, og mange gode spørgsmål blev besvaret. Skulle i have glemt 

hvad der blev snakket om, kan referatet findes frit tilgængeligt på DOMI Boligs hjemmeside 

under afd. 7 renovering. Desværre ud fra nyhedsbrev samt mail fra DOMI Bolig ophører 

samarbejdet aftalen med Alboa, og hermed er Ole Berg ikke længere repræsentant for 

renoveringssagen.  Vi afventer mere klarhed fra DOMI Bolig hvem der så er repræsentant for 

renoveringsplanen fremadrettet. 

Foråret byder også på andre små opgaver bl.a. mangler der stadig maling i kælder efter der er 

blevet pudset murværk op hist og her, desværre er det ikke blevet malet endnu, bestyrelsen 

har rykket DOMI Bolig. 

Markvandring med Niels Munthe, DOMI Bolig. Vi har set på bygningernes tilstand og 

omgivelserne. Bestyrelsen får en go snak med Niels, omkring muligheden for lidt opfriskning 

dele af facaderne frisket op med ny maling, samt almen vedligehold. Desværre bliver 

driftschef Niels Munthe opsagt fra DOMI Bolig, og bestyrelsen, står lidt i det uvisse hvad 

status på markvandring nu er, afventer DOMI Bolig med hensyn til status. 

Indkørslen fra Kildegade fik vi lappet diverse huller i asfaltbelægning, bestyrelsen har spurgt 

til økonomien omkring vedligeholdelse af vejen alene påhviler afd. 7. 

Bestyrelsen kigger på tidshorisonten hvornår vaskemaskiner skal udskiftes, da flere har klaget 

over at tøjet bliver ødelagt af de gamle maskiner. Bestyrelsen får DOMI Bolig sat på sagen 

om af få indhentet tilbud på køb af nye vaskemaskiner. Ifølge budgetplanen var der afsat 

beløb til indkøb af nye vaskemaskiner. 

Serviceafdeling i DOMI Bolig køber 6 nye vaskemaskiner til Kildegårdsparken, 3 stk. til 

hvert vaskeri, uden dog at informere bestyrelsen, dels misforståelser fra tidlige Niels Munthe, 

fred være med det, maskinerne er efter hvad bestyrelsen har hørt helt i orden, og fungere fint, 

efter der kom brugervejledning op. Så tak til serviceafd. DOMI Bolig. 

Der har også været lidt uklarheder omkring storskrald, da vi har set lidt misforståelser om 

hvor man skulle henstille storskrald, og hvornår det blev afhentet. Info omkring håndtering af 

storskrald kan nu ses i infotavle i alle opgange. 

For at runde beretningen af vil bestyrelsen gerne takke jer for alle de gode debatter og 

initiativer i har bidraget med, blev endelig ved med det, og husk at møde op til åben 

bestyrelses møde fra kl 18:30 til 19:00   

Og en stor tak til Hans Lagoni og Helle med arrangement til fælles spisning og grill hygge i 

parken, og Lena der har været tovholder for loppemarked. 

 


