
 

 

Bestyrelsesmøde Højvænget/Pilevænget 
Odder, 9/6-21 

 
Tilstede: Sarah, Jakob, Anette, og Rikke 

Fraværende: Helle 
 

Dagsorden: 
 

 
-Afløb ved papircontainer 

Der er ofte oversvømmelse ved regn, samt meget glat om vinteren.  
Der bliver tjekket op på afløb, hældning mm. af driftsholdet. 

 

-Ordinært repræsentantskabsmøde 

Rikke deltager, og muligvis en ekstra. 
 

-Budgetmøde med administrationen 
Rikke forsøger at finde en dato med kontoret.  

 
-Udendørs vandhaner  

En beboer har en udendørs vandhane stående (efter renovation af kloak og rør), og der ønskes at 
vide om den mulighed også kan gives til alle. 

Kontoret undersøger hvilke muligheder vi har, økonomi mm., og vender tilbage til os. 
 

-Bilvask i afdelingen 
Der er sendt en forespørgsel afsted til kontoret, om hvorvidt vi må eller ikke må. Vi afventer svar. 

 

-Container til haveaffald 

Der kommer en container i uge 27 og uge 41 2021, samt uge 15 2022 (i påsken). 

 

-Det grønne område ved legepladsen 

Græsset bliver slået anderledes, eller overhovedet ikke - er det biodiversitet eller hvad er 

meningen med det? Det er svært gå over det hele græs, umuligt at spille fodbold mm. 
Vi kontakter kommunen, og håber at kunne få en dialog omkring problematikken.  

 

-Flagstang 

Husk at henvend jer i god tid til Niels Ejner, hvis I ønsker flaget hejst.  
OBS, lad venligst flagstangen være, hvis I ikke har en aftale med Niels Ejner - vi har flere gange 

oplevet at flagline mm. er gået i stykker, forkert monteret mm.  

 

- Velkomstbrev til nye beboer  
Vi går i tænkeboks mht. hvilke oplysninger der skal med. Efterfølgende udarbejder vi sammen en 

skitse, som også skal godkendes ved kontoret.  
 

 

 

 
 

Rikke Kristine Skovsgaard, Bestyrelsesmedlemmer: Sarah Jess, Jakob Rindom, 
Suppleanter: Helle Bach, Anette Jørgensen 

 



 

 

Nyttige links 

 

http://www.domibolig.dk - Reglementer for Højvænget og Pilevænget - SMS service fra Domi 

bolig 
 

App til Renosyd iPhone eller Android  

 

SMS service fra Odder forsynings selskab  -  App fra Odder forsynings selskab  

http://www.domibolig.dk/
http://www.domibolig.dk/vores-afdelinger/13-pilevaenget-hoejvaenget/reglementer
http://www.domibolig.dk/for-beboere/sms-service
http://www.domibolig.dk/for-beboere/sms-service
https://apps.apple.com/dk/app/affald-til-v%25C3%25A6rdi-renosyd/id935231839?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.oc.affaldsapp.renosyd
https://www.odderforsyningsselskab.dk/selvbetjening/generelt/sms-service/
https://www.odderforsyningsselskab.dk/selvbetjening/generelt/download-app/

