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Referat af bestyrelsesmøde den 8. aug. 2019  

  

  
Tilstede: Henrik, Lena, Lili og Signe.   
  

1. Siden sidst.  
Vaskemaskiner:  
Der er nu installeret nye vaskemaskiner i vaskehusene, og det ser ud til at fungere ganske 
godt, efter der kom brugervejledning.  
  

Trappevask:  
Der er klaget over opgaver som rengøringsfirmaet ikke varetager. Vinduer, vægge mm. 
Rengøringsfirmaet vil tage lidt ad gangen til de er i bund.  
 
Indkørsel: 
Huller i vejen ud til Kildegade er blevet lappet.  
  

Garager:  
De berørte garager er blevet behandlet (sprøjtet) mod uønskede træorm i træværket. 
Desværre var det ikke muligt at komme ind i alle garager, da enkelte beboere ikke havde 
afleveret nøgle.   
  

2. Loppemarked  
 lør. den 31. aug. Kl 10-14. Der kommer invitation til alle beboere.  
  

3. Sommer fest/sammenkomst i haven.   
Søndag den 1. sep. kl 13. griller vi en pølse i parken, Der kommer invitation til alle beboere.  
  

4. Afdelingsmøde.  
HUSK afdelingsmødet den 5. sep. Kl 19. Kom og bak os op. ☺ VI håber på stort fremmøde 
og mange gode forslag.   
Har du lyst at være med i bestyrelsen? Vi spiser sammen, arbejder engageret og har det 
samtidig sjovt. Der er plads til flere  
  

5. Fællesspisning  
Afholdes den 31. okt. eller 7. nov. afhængigt af Spektrum.   
  

6. Sæbedosering på vaskemaskiner.  
Bestyrelsen vil fremlægge et tilbud til afstemning på afdelingsmødet 5. september.  
  

7. Storskrald.  
Vi undersøger alle detaljer og laver et nyt opslag.  
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8. Diverse udbedringer på bygninger.  
Niels Munthe, som vi gik markvandring med og aftalte diverse udbedringer med, har 
forladt DOMI Bolig. Vi forhører os om, hvem, der tager over efter Niels.  
  

9. Åben bestyrelse.  
Vi havde hele fem gæster denne gang, - dejligt engagement - og der kom masser af 
kommentarer, spørgsmål, og ideer samt enkelte klager.  
Der blev spurgt ind til adgangen til rent vaskevand og håndtering af spildevand ved 
trappevask. Bestyrelsen vil undersøge, om der er orden på forholdene.  
Skraldecontainerne trænger til rensning. Vi vil kontakte Reno Syd om det.  
Manglende sortering af affald og storskrald i containerne: Vi opfordrer alle til at sortere 
deres affald og BENYTTE SIG AF STORSKRALDSORDNINGEN. Der er kommet opslag i alle 
opgange om afhentningsdatoer.  
Skal vi have en frist for klipning af hæk? Kom med et forslag på afdelingsmødet.  
Skal markvandringerne fremover omfatte besigtigelse af beboernes små haver mhp. 
kravene til vedligehold? Bestyrelsen vil tage stilling til dette.  
  

10. Næste bestyrelsesmøde   
Afholdes den 26. september. Beboere med noget på hjerte er velkomne i mødelokalet 
under Kildegårdsparken 12 kl. 18-18.30.  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
For jer, der har yderligere interesse i at se, hvad der rør sig i DOMI Bolig, i er meget velkomne til at 
tilmelde jer til DOMI Boligs nyhedsbrev (Inside DOMI).  
  
http://www.domibolig.dk/nyheder/inside-domi-internt-nyhedsbrev 
  

Eller besøg DOMI Bolig:  
  

Café DOMI starter op igen efter sommerferien og afholdes torsdag den 29. august 2019 og kører 

herefter fortsat den sidste torsdag i måneden (dog ikke i juli og december). Jeg glæder mig fortsat 

til at I kigger forbi caféen og får en snak.  
  

Mange sommerhilsner og pas godt på jer selv :)  

Herdis  

Formand DOMI Bolig  
 

http://www.domibolig.dk/nyheder/inside-domi-internt-nyhedsbrev

