
 

 

Afdelingsmøde for afd. 19, Blommevænget 
29.august 2019 

 
Deltagere: 116, 118, 114, 106, 126, 130, 2x138B, i alt 8 beboere. Samt Frederik Schrøder (OB) og 
Preben Jacobsen (DOMI) 
 
 
1. VALG AF DIRIGENT 
 Frederik Schrøder valgt 
 
1.1 VALG AF REFERANT 
 Karen Hansen valgt 
 
1.2  GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN 
 Godkendt 
 
2. BERETNING FOR PERIODEN SIDEN SIDSTE MØDE 
 I det forgangne år, har vi fået renoveret vores huse, tag og murværk. Lige nu er tømrer,  
 murer og maler i gang med carportene. Da der ikke blev beboerhus i fyrrummet, er det  
 blevet lejet ud til Villy. Han er i fuld gang med at bygge togbane. 
 Der har i løbet af året været en beboer i afdelingen, som har skældt ud på formanden,  
 Joan. Vi håber, det ikke fortsætter. 
 Vi har fået en ny “havemand” robotplæneklipperen. Billig i drift og meget trofast. 
 Vendepladsen bliver brugt til permanent parkering. En del af bilerne er beboerne på den  
 anden side af vejen. Vi skal arbejde med at finde en løsning på dette. 
 Der bliver arbejdet på af få en afklaring om vedligeholdelsespligten af vejen. Lige nu har vi 
 det fulde ansvar, men DOMI arbejder på, at der lægges ny asfalt og vi derefter   
 genforhandler ansvaret. 
 
2.1 GODKENDELSE AF BUDGET 
 Vores husleje falder næste år med 20 kr./m2 pr. År. 
 Budgettet er godkendt. 
 
2.2 GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR AFDELINGENS RÅDIGHEDSBELØB 
 Knud har indleveret regnskabet til kontoret. Mødet godkender det med udgangspunkt i, at 
 der ikke er nogen kommentarer fra kontoret. 
 
3. INDKOMNE FORSLAG 
 Afdelingsbestyrelsen fremsætter forslag om legeplads. 
 Villy: Hvor mange børn er der reelt, som ønsker at bruge den? 
 Knud: Er det ikke mange penge at bruge, når vi ikke har nogen børn? 
 Joan: Det gør det måske mere attraktivt at bo der for børnefamilier, så der er flere som 
 bliver boende længere, i stedet for at det er gennemgangsboliger. Samtidig giver det  
 mulighed for at både børnefamilier og andre beboere kan mødes der. Forhåbentlig kan det 
 skaffe mere liv mellem naboerne. 
 Flere spørgsmål og snak om legeplads og brugen af denne. 
 
 Vedtaget med 12 stemmer. 
 
3.1  BESLUTNING OM AFHOLDELSE AF REGNSKABSMØDE 
 Ønskes ikke. 
 
4. VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN 
 Joan er på valg som formand. Hun vælges enstemmigt. 
 Suppleant: Jan genopstiller og vælges som 1.suppleant 
 Villy stiller op og vælges som 2.suppleant 



 

 

 
5.  VALG AF REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER 
 Afdelingsbestyrelsen vælger selv deres repræsentant 
 
6. EVENTUELT 
  
 Forslag fra Villy: Kunne man holde en “rigtig” julefrokost? Evt om sommeren, nu hvor vi  
 ikke har et selskabslokale. 
 Det er taget til efterretning. 
 
 Joan: Hvem vasker vores skraldespande af? Den ene er pt levende. 
 Frederik går videre med det. 
 
 Joan: Kan kantstenen foran vores indkørsel blive malet gul, så der ikke holder en masse 
 biler på vendepladsen. 
 Frederik går videre med det. 
 Ved fortsatte problemer med biler, kontakt evt. Politiet eller kommunen. 
 
 Pia: I forbindelse med maling af vores skure, er vi blevet bedt om at lade vores døre stå  
 ulåste. Hvordan med forsikringen? 
 Preben: Ring til håndværkeren og aftal nærmere med dem. 
 
 Villy: Kan vi bestille en container til hækafklipning? 
 Svar: Ja, det kan vi i praksis, men det vil nok være en stor udgift. Vi kan evt. lave en aftale 
 med driften om at de kan stille en trailer, men det vil også være en udgift. 
 
 Pia: Hvordan er det med planter til min hæk? 
 Frederik: De bestilles i løbet af efteråret. 
 
Mødet afsluttes med smørrebrød og fællesskab. 
 
 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Dirigent Frederik Schrøder   Referent Karen Hansen 
 
 
 


