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Odder, den 24.02.2022 
 

R E F E R A T bestyrelsesmøde afd. 12 Katrineholmsalle  
torsdag den 24.02.2022 kl. 17 i fælleshuset 

 

Til stede: Flemming Henriksen, Martin Steen Vinther, Birgitte Toft, Merete Rosenberg, Sussi Ørndorf, Rasmus 
Obel fra Domi. 

 

Referent: Sussi Ørndorf 
 

1. Rasmus gennemgår årets udendørsprojekter  
Der er I år to projekter udenfor.  
Hovedstrøget skal renoveres samt noget grøn omstilling, hvor der er fjernet en del græskanter, og der 
er lavet beplantning samt nogle steder med herregårdssten. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Ja 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ja 
 

4. Orientering fra formanden 

Torsdag d. 24/03 har vi bygningsgennemgang med John fra Domi, det er i forbindelse med vores næste 
møde. 
Fælleshuset, der kommer nyt lyddæmpende loft i ”kaffelokalet” så det bliver som i det store lokale. 
 

5. Snakke om reminder flyver vedr skadedyr 
Der er lavet en flyver som omdeles i postkasserne. 
 

6. Julefrokost i bestyrelsen 
Der sættes dato for julefrokost 
 

7. Tjek fælleshus dato for Anna 
Det går rimeligt med bookinger af fælleshuset. 
 

8. Velkomstbrev – nyt fra Stine skal kigges på 

Bestyrelsen gennemgår det til næste møde. 
 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer, herunder kassebeholdning 
Kassebeholdning oplyses 

 
10. Evt. 

Der bestilles rengøring af fælleshuset til uge 13 
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