
Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2019 

I fælleshuset, afdeling 21. 
Til stede: Tobias, Nick, Lars, Niels Arne, Michael og Preben Jacobsen/Direktør i Domi 

Efter velkomst til Preben tog vi fat på dagsordenen. 

1. Siden sidst. 

Der bliver sat skilte op af serviceafdelingen vedrørende hunde skal føres i snor og hømhøm skal 

fjernes. 

Lars orienterede om sin deltagelse på Repræsentantskabsmødet 23.maj i Malling – der skulle være 

sendt referat rundt!  

Der er også sendt oplysning om DOMI Boligs overgang til digital kommunikation via E-mail og E-

boks pr. 01.09.2019 Vi skal overveje hvordan vi kan være behjælpelige for beboerne! 

 

2. Orientering om budgettet. 

       Der var en generel gennemgang af budgettet fra Preben. 

       Omkring bestyrelsens ønske om en renovering af afdelingens vinduer, blev vi enige om at Peter fra 

       Projektafdelingen kigger nærmere på, om alle skal skiftes eller blot de værst ”ramte”. 

       Vi skal lave et forslag til årsmødet om hvordan vi får vand, varme og køkken i forbindelse med 

       Fælleshuset. Preben undersøger forskellige muligheder inden vi laver et forslag til næste  

              bestyrelsesmøde (8.august) 

              Vedr. Samværspladsen skal der ligeledes laves et forslag. Det ser ud til vi får positive tilbage 

              meldinger fra Niels Peter (NP), Driften. 

              Begge forslag skal ligge hos DOMI senest 15.august, så de kan blive sendt ud rettidig til beboerne. 

 

3. Kalk i vores vand.  

Niels Arne orienterede om de vandmålinger han havde fået fortaget. Det viser sig, ikke 

overraskende, at der er en hårdhed på 25, og det er meget! Individuel løsning ser ud til at blive en 

dyr model. Men eksperten, der har været herude mener, der kan laves et fællesanlæg. Niels Arne 

spørger videre 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 8. august i Fælleshuset med Pizza!! 

Foreløbig dagsorden bliver de 2 forslag, samt varmeregnskab, der ser ud til at være noget mystisk. Ta` dit 

eget med til mødet. 

Husk at tilmelde dig til DOMI Bolig vedrørende Digital Kommunikation! 

For referatet Michael 


