
 

 

Ordinært afdelingsmøde afdeling 13 Pilevænget / Højvænget 16. september 2019 
 
Før mødet (kl. 18) blev der serveret wienerschnitzler med braiserede kartofler og ærter fra Kvickly 
 
Selve afdelingsmødet starter kl. 19 
 
1. Valg af dirigent 

- Klaus Pedersen blev valgt til dirigent. 
 Mødeindkaldelse udsendt rettidigt 
 - Klaus Pedersen påpegede at der var fejl i mødeindkaldelsen - at fordelingen at 
bestyrelsesposter skulle fordeles til afdelingsmødet… Dette er ikke tilfældet. 
  
  
  

1. Valg af mødesekretær  
 - Jakob Rindom valgt som mødesekretær 

2. Godkendelse af forretningsorden 
 - Forretningsorden godkendt 
2. Beretning for perioden siden sidste møde 
 Formand Tina Zastrow fremlagde beretningen: 

Årsberetning 2019 
Årets første bestyrelsesmøde blev brugt til lige at hilse på hinanden, eftersom vi var 
flere som ikke kendte hinanden. Posterne blev fordelt med Hanne som sekretær, 
Poul som kassere og Tina som formand. Poul og Tina blev ligeledes valgt til 
repræsentskabet i DOMI Bolig. 
Vi gik markvandring torsdag den 7. marts sammen med Niels og Kenneth fra DOMI 
Bolig. Desværre rejste begge to kort tid efter. Vi aftalte at alge behandle vores 
skure, det fik hele skuret og havelåger, tror jeg. 
Vi har fået sømplader på gesimsen til syd på de store lejligheder, der var problemer 
med due reder. 2 reder med indhold blev fjernet. 
Der var container i uge 26 et forsøg på at gøre flest tilfreds, der er planlagt en igen i 
uge 41 fra fredag d. 4. til mandag d.14 den kan flyttes. Det er også tilladt selv at 
skaffe affaldet væk. 
Jeg er blevet spurgt om hvad farver der skal males med. De findes i referatet fra 
afdelingsmødet 2016, som er på DOMI Boligs hjemmeside. 
Der arbejdes stadig på at få gjort noget ved hegnet til Højskolen, Fabos, 
Stenlundscenteret og gymnasiet 

 Kommentar til beretningen:  
  Der står i havereglementet hvornår den første containeren skal være tilgængelig. 
  Rensning af skure især tagene lever ikke op til forventningerne  

1. Godkendelse af budget  
  Heidi Padkjær fra administrationen fremlægger budgettet 
  Hvis budgettet godkendes, kommer der IKKE husleje stigninger 2020. Dette er ikke 
   nødvendigvis en god ting. 
  Budgettet blev godkendt. 

2. Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb 
  Poul Jørgensen fremlægger afdelingens budget - Økonomien er god. 
  Budgettet er godkendt. 
3. Indkomne forslag 
 Indkommet forslag fra beboerne: 
 Træerne og bevoksning bag lejemålene mod højskolen og mod gymnasiet er er meget høje 
 og skygger for haver - hvilket ikke er godt for hverken haver og huse. 

1. Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde 
 Regnskabs møder  
4. Valg til afdelingsbestyrelsen 

1. Jakob Rindom valgt ind i bestyrelsen 
2. Anette Printz Jørgensen Pilevænget 76 valgt ind som suppleant 



 

 

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 
Poul Jørgensen og Niels Ejner Hermansen ønsker valg til vandværket 
Poul Jørgensen blev valgt ved håndsoprækning. 

6. Eventuelt 
Helle Bach foreslår at der anskaffes en hjertestarter til afdelingen. 
Inger Mortensens forslag om at containeren skal komme 3 gange om året. Eventuelt i maj 
måned. 
Ønske om lavere containere så de kan fyldes fra alle sider 

 
 


