
Bestyrelsesmøde i afd. 14 egholmparken den. 20/3-19 kl. 18,00 hos Lena og Martin i nr. 138. 

 

Tilstede var: Christina Aron, Heidi Olsen, Birthe Damgaard, Claus Laursen, Martin Hoffmann, Lena 

Hoffmann og Frederik Schrøder (Bestyrelsesmedlem af hovedbestyrelsen). 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

 Formanden Christina Aron har valgt at forlade sin post som formand og er derfor trådt ud af 

bestyrelsen. Dette er vi selvfølgelig kede af. Men ønsker hende alt held fremover. 

 Bestyrelsen har derfor konstitueret sig. Vi har valgt har i bestyrelsen forsætter med 5 

bestyrelsesmedlemmer uden suppleanter. Den nye bestyrelse ser således ud: 

 

Formand/sekretær:  Lena Hoffmann 

Næste formand:  Martin Hoffmann 

Kassere:  Heidi Olsen 

Bestyrelsesmedlem:  Claus Laursen 

Bestyrelsesmedlem:  Birthe Damgaard. 

Claus overtager posten for varmeværket. 

 

 Vi har valgt at hækudskiftning skal op på afdelingsmøde til september 2019, da en beboer har sagt 

vi ikke kan beslutte dette uden det har været på afstemning. Vi har dog fået tilladelse fra Domi 

Bolig til, at det var i orden at skifte over til bøgehække, hvis hækkene skulle udskiftes efterhånden 

som de går ud. Vi fik af vide på markvandringen, at vi vil få svært ved at få en ny liguster hæk til at 

gro, da vi er ramt af sygdom i jorden. Men for at alle kommer til gode, bliver det taget på 

afdelingsmødet. 

 En beboer har spurgt om der findes en tegning over, hvordan halvtaget skal være på mellem hus og 

skur på de 2 etagers boliger. Der findes tegning over de andre boliger, men ikke på de 2 etagers. I 

så fald ville den have lagt på Domi Boligs hjemmeside. Men der vil blive undersøgt muligheder for 

at få ud arbejdet en tegning for dette. 

 Vi vil få plantet 2 juletræer i den kommende ti,. 1 ved legepladsen og 1 ved indkørslen til 

egholmparken. Vi finder det som en bedre løsning, frem for at købe 2 hver år til jul. 

 Vi har bestilt et telt, der i første omgang kan bruges af bestyrelsen og aktivitetsudvalg til aktiviteter.  

 

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. 

Næste bestyrelses afholdes hos Martin og Lena i nr. 138 d. 13/5-19 kl. 18.00. 

 

 


