
Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 18 Venneslaparken og Saloparken 

Dato Tirsdag den 5. oktober 2021 Deltagere Kirsten Boeriis, Helle Lassen, Tom Møller, Birthe Markmann, Mette Rishede 

Tid 17.30 – 20.00 Fraværende Larry Magnussen, René Zwicky (suppleanter) 

Sted Fælleshuset Inviteret - 

Emne Uddybning af emnet Beslutning Ansvarlig 

Godkendelse af referat fra 
13. juni 2021 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Planlægning af møder 
Fastlæggelse af møder for 
den kommende periode

Cafémøde tirsdag den 2. november kl. 16.30, Kirsten + Birthe, evt. Tom 
Cafémøde torsdag den 2. december, kl. 16.30, Mette + Helle, evt. Tom 
Bestyrelsesmøde onsdag den 12. januar kl. 17.30 + cafémøde kl. 16.30 – 17.30 
Bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 17.30 (D&V-planer) + cafémøde kl. 16.30, 
Kirsten + Birthe, evt. Tom 
Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni kl. 17.30 (budget) 
Bestyrelsesmøde onsdag den 24. august kl. 17.30 (planlægning af afdelingsmøde) 
Cafémøder er fremover én gang om måneden. Ugedagen skal være skiftende. 
Mette sender sms-tekst otte dage før cafémødet til Anne, DOMI. SMS skal udsendes 
en uge før og dagen før mødet. 
Efter en periode evaluerer vi bl.a. fremmødet til cafémøderne og beslutter, om det 
giver mening at fortsætte.  

Alle 

Grønne arealer 
Opfølgning på 
gennemgangen af de 
grønne arealer

DOMI går i gang med skrænten i Saloparken i oktober/november. Den store 
skrænt er på ”tegnebrættet”. Vintermånederne vil DOMI bruge på at beskære 
og fælde iht. vores aftale. Der er p.t. ingen status fra DOMI vedr. henvendelsen 
til Odder Kommune om træfældning på kommunale arealer. 
Kirsten er blevet kontaktet af Jannik vedr. anlægsarbejder ifm. grøn omstilling, 
fx ifm. robotplæneklippere, så de områder, der kan klippes af robotterne, bliver 
tilpasset for at reducere manuel slåning. Vi drøftede sagen, men mener at 
henvendelsen er for ukonkret, og at beslutningsgrundlaget er for løst. Vi har 
derfor p.t. ingen løsningsforslag. 

Robotterne kører p.t. flere timer efter mørkets frembrud. N.P. opfordres til at 
kode dem om (løbende), så de kun kører i dagslys. 

Kirsten 



Emne Uddybning af emnet Beslutning Ansvarlig 

Evaluering af afdelingsmødet 

Bestyrelsen evaluerede afdelingsmødet og skal arbejde videre med de for-
slag, der blev bragt op på mødet, bl.a. vores reglementer. DOMI skal lave 
skabelonen til et havereglement, som vi kan tilpasse områdets behov. Kirsten 
kontakter John Spælling.  

Medlemmer til repræsentantskabet: Kirsten, Helle og Tom. 

Badeværelser: 26 badeværelser mangler at blive renoveret. Lars og murer-
firmaet går en runde til de pågældende lejere og besigtiger forholdene. Vi 
afventer en tilbagemelding fra dem vedr. standarden og årsagerne til den 
manglende tilmelding. Derefter tager vi stilling til, hvad der skal ske med de 
resterende badeværelser. 

Kirsten 

Evt. 
Suppleantrækkefølgen på DOMI’s hjemmeside er forkert i forhold til 
referatet. Kirsten beder DOMI om at ændre det, så det står korrekt. 

Kirsten 


