
 

Afd.20, Vestergade 
Bestyrelsesmøde 23.sept. 2019 kl.16.15 

 

 
Opfølgning på afdelingsmødet d.17.sept. 

 

 

Konstituering:  

Kirsten fortsætter som formand, Henning som næstformand og Stine som kasserer.  

Kirsten og Henning deltager ved foreningens repræsentantskabsmøder. 

 

 

Regnskab og div. bilag blev gennemgået. 

 

 

Indkomne forslag. 

 Problemet med rengøring om elevator og trapper blev igen i år taget op. 

 Der vil blive arrangeret et møde med DOMI, så det kan blive diskuteret ordentligt igennem. 

 IngerMarie vil også blive indkaldt til dette møde. 

 

 Der blev fremsat ønske om en el-stander til brug for støvsugning af biler. 

 Dette blev nedstemt med den begrundelse, at der ved de fleste benzinstationer er både vaskehal og 

støvsugere. 

 

P-båsene er markeret med mørke fliser, men er svære at se.  

Derfor vil bestyrelsen bede service om at male båsene nærmest blokkene op snarest muligt. 

 

Vedr. cykelparkering: Det skal på det kraftigste anmodes om,  

at cykler, løbehjul eller andet IKKE stilles i GANGOMRÅDER !! 

Flere er faldet over henslængte cykler. Især går det ud over gangbesværede. 

Også i tilfælde af brand er det meget vigtigt at holde gangarealerne fri. 

 

M.h.t. ønsket om en sofa i festlokalet, har vi fået en flot blå sofa med tilhørende to lænestole af en 

beboer. Der ser rigtig pænt ud. Tak for dét. 

  

 

Eventuelt. 

Som nævnt på afd.mødet, er der sat en gl.trailer op i græsrabatten, beregnet til haveaffald. 

Man kan selvfølgelig også smide visne stueplanter deri, hvis man vel at mærke husker  

at traileren altså kun er til jord, smågrene, blomster og blade.  

Der vil snarest blive sat et lille hegn op, så det ser ordentligt ud. 

 

Hjemmeplejen kører generelt for stærkt på parkeringsområdet, og parkerer ofte på handicappladserne.  

Det vil bestyrelsen anmode DOMI om at gå videre til kommunen med. 

 

Det skal nævnes, at vi råder over en projektor, som kan lånes ved henvendelse til formanden. 

 

Der vil snarest blive sendt en indbydelse til fællesspisning Mortensaften, så man i god tid kan få sat 

kryds i kalenderen. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen fra bestyrelsen. 

 


