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Afdelingsmøde, afdeling 18 Vennesla- og Saloparken 
 

Mandag den 9. september 2019 
 
 
 
 
1. Valg af dirigent  
Michael Vittrup Sørensen blev valgt. 
 

 
1.1. Valg af mødesekretær 
Helle Lassen blev valgt 

 
 

 1.2) Godkendelse af forretningsorden 
 Godkendt 
 
 
 2) Beretning for perioden siden sidste møde 
 Beretningen aflagt af formand Kirsten Boeriis 
 

• Spørgsmål fra salen vedr. skure, hegn og havelåger:  
Kirsten Boeriis oplyser at hegn i for- og baghave males i forbindelse med renoveringen af 
skure.  
 

Nedenstående tekst er fra afdeling 18 havereglement, punkt 7. 
 
”Vedrørende havelåge til indgang ved forhaver, skal der fremsendes en ansøgning til DOMI Bolig. 
Lågen er en standard låge, der bestilles hos viceværten, som sørger for fremstilling og montering. 
Lejer skal selv betale for låge og opsætning. Herefter overtager afdelingen lågen og sørger for 
fremtidig vedligeholdelse.” 

  
 

 2.1) Godkendelse af budget 
Godkendt 
 
 
 2.2) Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb 
Godkendt. 
 
 
 3) Indkommende forslag  
 

• Forslag om fremskyndelse af badeværelsesrenovering  
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Forslaget vedtaget (2 stemt imod, 2 stemte ikke) 
 
 

• Forslag om overgang til individuel vand  
Forslaget vedtaget (2 stemte imod, 2 stemte ikke) 

 

• 2 forslag fra George Dam Nielsen, Venneslaparken 61 
Da forslagsstiller ikke var til stede på mødet, kun forslagene ikke behandles. 
 

Tom Møller har påtaget sig opgaven, med at forsøge, at etabler et aktivitetsudvalg i afdelingen. Tom 
rundsender indbydelser til alle lejemål.  
 
 
3.1) Beslutning om afholdelse af regnskabs møde 
Der afholdes ikke regnskabsmøde.  
 
 
4) Valg til afdelingsbestyrelse  

• Tom Møller blev genvalgt. 

• Pia Larsen blev genvalgt. 

• Mette Rishede indtræder i bestyrelsen i stedet for Githa Steffensen. 

• Som 1. suppleanter blev Dorte Sønderby, Venneslaparken 109 valgt. 

• Som 2. suppleant blev Tommy Vester, Saloparken 128 2 valgt. 

• Valgt til Varmeværket, Mette Rishede  

• Valgt til Vandværket, Tommy Vester. 
 
 
 5) Valg af repræsentantskabsmedlemmer  
Repræsentantskabsmedlemmer vælges blandt bestyrelsens medlemmer. 
 
 
6) Eventuelt 
Det skal undersøges om der er en tinglysning på farvevalg af skure. 
Affald, og storskrald er en udfordring, - bestyrelsen opfordres til at afdække om der kan 
gøres noget ved problemet.  
 
 
 
Deltagere på afdelingsmødet: 
37 lejemål  
Preben Jacobsen, Domi Bolig 
Frederik Schrøder, Organisations bestyrelsen  
Michael Vittrup Sørensen  
 
I alt 54 personer. 


