
 

Afd.20, Vestergade 
Bestyrelsesmøde 29.juni 2020 kl.16.00 

 
Siden sidst.  

Der er aftalt ”markvandring” sidst på sommeren. 

Det er ”grøn omstilling”, som står øverst på listen denne gang.  

 

Køkkenafløb i Blok 4 (elevatorhuset) stopper til og skal renses. 
 

Rågerne i skoven v. p-pladsen larmer vildt. Det er et problem, som desværre ikke kan løses definitivt. 

Så vi vil tildele Thomas en knaldhættepistol, så han kan gå ud og skræmme dem en gang imellem. Det 
har før virket (for en tid), når nogen gik ud og larmede lidt med grydelåg el. lign. 

 

 
Referat fra møde m. beboerne i nr.69. 
 

På et tidligere afdelingsmøde blev problemet med individuel renovering af køkkener taget op. 
 

Det er nu vedtaget, at man selv kan henvende sig til DOMI for at få tilladelse til ændringer. 
 

Som ved andre individueller ønsker om ændringer i et lejemål, betaler man selv. 

Men i dette specielle tilfælde kan udgiften afdrages over en årrække.  
 

 

Årsregnskab 2019. 
 

 Afsluttet og underskrevet. Regnskabet hænger sammen, endda med lidt overskud. 
 

 

Budget 2021  
 

Forslag til budget 2021 blev fremlagt, og det er nu klar til drøftelse og vedtagelse på afdelingsmødet. 
 

 

Rådighedsbeløbet. 
 

 Vi har et rådighedsbeløb på 10.184,89 kr. 
  

Pga. coronaen har vi ikke kunnet indkalde til div. fælles arrangementer, f.eks. fællesspisning.  
Det vil vi prøve at rette op på i løbet af sensommer og efterår, hvor hverdagen forhåbentlig begynder at  

ligne sig selv igen. Det plejer jo at være rigtig hyggeligt med dejlig mad i godt selskab. 

   

 
Indkaldelse til afdelingsmøde. 

 Udkastet fra DOMI til indkaldelsen til det årlige afdelingsmøde (10.sept.) blev gennemgået. 

 Indkaldelsen vil snarest blive sendt til jer, så I kan få sat et X i kalenderen. 
 

 Tænk imens på, om der er noget I gerne vil have drøftet på mødet. 

 Forslag sendes til DOMI ca.2 uger før mødet, men det vil fremgå af indkaldelsen. 
 

 Kom meget gerne med forslag til den grønne omstilling.  
 

Eventuelt 
 

Apropos ”grøn omstilling”: 

Send mig (Ellinor i nr. 105) din mailadresse, hvis du har en sådan, så vi sparer på papir og  
printerpatroner (og mine skosåler) når der skal sendes div. informationer til jer alle. 

Min mailadr:  elno@post8.tele.dk 

 
 

Venlig hilsen fra bestyrelsen. 
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