
Domi Afd. 7, Parkvej/Kildegaardsparken 
 

Referat af bestyrelsesmøde den13. maj 2019 
Tilstede Lena, Henrik og Signe. 

 

1. Siden sidst:  

Der har været afholdt møde om renoveringssagen. Referat et kan ses på 

http://www.domibolig.dk/afdelinger/07-parkvej-kildegaardsparken/renovering 

Her kommer også løbende nyt om renoveringen 

For dem, der ikke var med til mødet og ikke har adgang til internet, kan der hentes mødemateriale 

hos Domi. 

Yderligere spørgsmål stilles til Domi. 

 

2. Markvandring. 

Vi har været på den årlige markvandring med Niels fra Domi og set på bygningernes tilstand og 

omgivelserne. Der skal ikke vedligeholdes i sædvanlig grad for tiden, pga. den forestående 

renovering. Niels vil dog undersøge, hvad det vil koste evt. at få udvalgte dele af facaderne frisket op 

med ny maling.  

Indkørslen fra Kildegade er hullet. Det er en fællesvej, og Domi undersøger omkring deling af 

udgifter til udbedring. 

Vaskemaskiner: Vi afventer svar fra Domi, som indhenter tilbud på nye maskiner. 

 

3. Garager 

 Der er skader på træværket i nogle garager. Dansk Skadesservice kommer den 14. maj og besigtiger 

det. Når skaderne skal udbedres, vil de pågældende lejere blive kontaktet vedrørende nøgler/adgang 

for håndværkere. 

 

4. Reglement 

Afdelingens reglement ændres i takt med det, der vedtages på afdelingsmødet.  Det gældende 

reglement er altid at finde på hjemmesiden, hvorimod de trykte reglementer, som nogle beboere har 

fået ved indflytning, kan være forældede. 

 

5. Fodring af fugle. 

Vi har fået henvendelse fra beboere, som er bekymrede for at fodring af fugle kan tiltrække rotter. 

Det er ikke tilladt at fodre fugle. Ordensreglementet siger: 

”Det er ikke tilladt at fodre eller opsætte foderbrætter eller lignende ud for vinduer og altaner” 

Se evt. http://www.domibolig.dk/Files/s-root/lns/los/lpb/akiw/akix/version0.pdf 

 

6. Reglement om trappevask. 

Reglementet vil blive ændret  ifm. opstart af trappevask betalt over huslejen 

 

7. Mail 

Afdelingsbestyrelsens mailbox nedlægges, da beboerne ikke anvender den. 

 

8. Sommer fest 

HC Lagoni har tilbudt sin hjælp til at arrangere en sommerfest for os alle. Er der flere, som vil 

bidrage? Vi forestiller os en dato sidst i august. 

 

9. Loppemarked er ændret til mandag den 10. juni. 
Henrik og Lone sørger for forplejning og bord-bænkesæt.  

Alle beboere er velkomne til at opstille en bod. Tilmelding ikke nødvendig. Se omstående. 

 

10. Næste møde. 

Den 8. august. Beboere med noget på hjerte er velkomne mellem 18.30 og 19.00 i mødelokalet i 

kælderen under kildegårdsparken 12.   

 

Afdelingens facebookside er Kildegårdsparken/parkvej. Her kan du møde andre beboere. 

http://www.domibolig.dk/afdelinger/07-parkvej-kildegaardsparken/renovering
http://www.domibolig.dk/Files/s-root/lns/los/lpb/akiw/akix/version0.pdf

