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Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i afdeling 18, Venneslaparken og Saloparken 
 

Dato 16. oktober 2019 Deltagere 
Kirsten Boeriis, Helle Lassen, Tom Møller, Mette Rishede, Dorthe Sønderby, 
Tommy Vester 

Tid Kl. 19.00 - 21.00 Fraværende - 

Sted Fælleshuset Inviterede - 

 

 

Emne Uddybning af emnet Beslutning Ansvarlig 

Konstituering af bestyrelsen 
Hvordan skal bestyrelsen sammensættes? 
Skal suppleanter deltage i alle møder? 

• Kirsten er formand og indtil videre også kasserer. 
 

• Mette er mødesekretær/referent. 
 

• Dorthe, der netop er blevet valgt som suppleant, indtræder straks 
i bestyrelsen, da Pia er udtrådt.  
 

• Tom og Helle er almindelige bestyrelsesmedlemmer. 
 

• Tommy, der er suppleant, deltager i alle møder. 

Alle 

Orientering fra formanden Hvad er status i afdelingen? 

• Firmaet Bytømreren har vundet licitationen vedr. renovering af 
skure. Alle skure får skiftet sokkel, og brædder udskiftes, hvor det 
er nødvendigt. Nogle skure skal også have skiftet tagpap. Forven-
tet opstart i uge 43. Afsluttes med malerarbejde i foråret 2020. 
 

• Det forventes, at DOMI Bolig i uge 43/44 sender materiale ud 
vedr. renovering af badeværelser. 
 

• DOMI Bolig bør sende information til beboerne om, hvordan det 
kommer til at fungere med den nye vandafregning, og hvordan 
man aflæser måleren. 

Kirsten 
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Hvordan skal vi arbejde i 
bestyrelsen det kommende 
år? 

Hvor mange møder skal der holdes? 

• DOMI Bolig opfordrer til, at der afholdes fire årlige bestyrelses-
møder.  
 

• Datoer for de kommende bestyrelsesmøder i afdeling 18 er den 
16. januar, 23. april og 27. august.  
 

• Den 2. april er der havevandring.  
 

• Deltagere i repræsentantskabsmødet til foråret bliver Mette, 
Tom og Dorthe 

Alle 

Opsamling og status på 
afdelingsmødet 

Hvilke emner skal vi arbejde videre med og 
have fokus på? 

• Tommy har undersøgt, om det har betydning for boligstøtten,  
at vi pr. 1. januar 2020 overgår til individuel vandafregning: 
Tommy melder tilbage, at det IKKE får betydning for boligstøtten.  
 

• Tom sender i december indbydelse ud til afholdelse af møde i 
aktivitetsudvalget. Mødet forventes afholdt i løbet af januar. 
 

• Vi har stadig et stort problem med hensyn til affald. Vi opfordrer 
DOMI Bolig til at sætte plakater op med en letforståelig 
vejledning. Tommy foreslog, at der opstilles en papcontainer ved 
servicebygningen, hvor afdelingens beboere kan komme af med 
papaffald. 

Alle 

Eventuelt  Der var intet under eventuelt. Alle 

 


