
 

 

Bestyrelsesmøde Højvænget/Pilevænget 
Odder, 18/01/22 

 
Tilstede: Sarah, Peter, og Rikke 

Fraværende: Anette  
 

Dagsorden: 
 

Tilbud om referat på mail. 
Organisationsbestyrelsen vedtog et nyt tiltag på deres møde den 27. September 2021. Tiltaget 

betyder at administrationen nu vil udsende afdelingens referater pr mail, samtidig med at referatet 
stadig kan findes på DOMI Boligs hjemmeside.  

Dette tiltag betyder for os, at vi vil kunne spare en god portion penge - både på papir og blæk.  
Så fremadrettet vil referater kun være digitalt.  

MEN: er du fritaget for digital post (offentlig digital post), vil vi stadig gerne sørge for et fysisk 
eksemplar. For at dette kan lade sig gøre, kan du henvende dig til Rikke enten på tlf. 26 16 75 69, 

eller en besked i postkassen Højvænget 309. 
 

Murværk 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at enkelte beboere har haft besøg af udefrakommende 

personer, der har skulle fjerne nogle mursten, tage nogle prøver, og sætte dem på plads igen. Vi i 
afdelingsbestyrelsen er ikke blevet gjort opmærksomme på dette arbejde, så vi kontakter kontoret 

med henblik på at få nogle informationer.  
 

“Volden” 

På vores årsmøde i 2021, blev der igen stillet spørgsmål til beplantning på “volden” langs stien, i 

henhold til lokalplanen. Kontoret har været i dialog med kommunen. Det sidst nye er at, 

kommunen har valgt at kalde “volden” for en uberørt skov, og at de er ved at udarbejde en plan 

for vedligeholdelse af denne. Vi studser over ordet “skov” i denne forbindelse…. Vi fortsætter 

dialogen med kontoret og kommunen.  

 

 

Rikke Kristine Skovsgaard, Bestyrelsesmedlemmer: Sarah Jess, Peter Zastrow, 
Suppleanter: 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/

