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Bestyrelsesmøde i afdeling 14, Egholmparken, d. 10. februar 2022 

Til stede er:  Marianne, Lena, Heidi, Mikkel, Malene. 

Afbud fra: Claus og Birgitte. 

Dagsorden: 

•Godkendelse af referat fra sidste møde 

•Det grønne område 

•Bygningsgennemgang 

•Repræsentantskabsmøde 

•Køkken/bad modernisering 

•PC 

•Udarbejdelse af energimærke, samt drift og vedligeholdelsesplan 

•Udsendelse af referater 

•Fremtiden 

•Evt. 

Referat: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

•Godkendt uden indsigelser 

Det grønne område: 

•Lena har været på tur med Jannik vedrørende det grønne område. Ved indkørslen skrabes 

græsset af og der sås en blomstereng. Smalle græsgange langs vejene vil nogle steder blive 

gravet op og skiftet ud til stauder. Græsset: på nederste parkering graves græsset op og 

der findes på noget andet – spirea eller lign. Der kigges på plantning af nye klematis i søjler, 

der er bare.  

Bygningsgennemgang: 

•Der inviteres til bygningsgennemgang i marts-april kl. 7-16.  
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Repræsentantskabsmøde: 

•Mikkel, Marianne og Birgitte deltog og fik en gennemgang af, hvad der arbejdes med. Evt. 

referat kan ses på DOMI Boligs hjemmeside. Vi finder ud af, hvad der er af muligheder for 

at komme med en lille velkomstgave til nye beboere i afdelingen. Evt. info om Facebook-

gruppe. 

Køkken/bad modernisering: 

•Nogle af løsningerne ved montering af nye køkkener er decideret amatøragtige. Såsom 

synlige vinkelbeslag, synlige ”lommer” mellem skabe og vægge m. mere. Er det virkelig det 

man betaler i dyre domme for? Stilles der slet ingen krav fra DOMI Boligs side, når de syner 

moderniserede rum. 

Pc: 

•DOMI Bolig har ingen computere til rådighed. Derfor er der købt en bærbar til 

bestyrelsen, som vil følge bestyrelsen. 

Udarbejdelse af energimærke, samt drift- og vedligeholdelsesplan: 

•Udvalgte lejligheder får besøg i forbindelse med Landsbyggefonden og OBH rådgivende 

ingeniørs udarbejdelse af energimærkning af lejligheder. 

Udsendelse af referater: 

•Udsendelse af referater fra DOMI Bolig til alle med oplyste e-mail adresser fremover. 

Fremtiden: 

•Vi ved allerede nu, at der vil komme til at mangle i hvert fald en suppleant til bestyrelsen 

fra kommende afdelingsmøde i september. Skulle der være nogen, der har lyst til at træde 

ind i bestyrelsen fremover, så tøv ikke med at stille op. Der holdes ca. 6 bestyrelsesmøder 

om året. Som det ser ud nu, vil det ligge den 1. onsdag hver 2. mdr. (april, juni, august, 

oktober, december og februar) 

Evt.: 

•Evt.: Kan vi få en lavere kloak ring til snobrød ved grillhytten. 

Næste møde d. 5. april kl. 17.00 hos Heidi i nr. 83. 

 
 
 


