
Praktisk Information for Domi Bolig afd. 23  

Østergade 29 – 45 Odder 

Sådan ser det ud i vores dejlige afdeling,                              

og vi har et godt fælleshus også. Vi afholder 

under normale forhold flere sammenkomster i 

fælleshuset, en sommerudflugt for beboerne 

og en sommerfest ved fælleshuset. Vi er så 

heldige, at vi har en masse frugttræer, som 

kommer alle beboere til gavn, da alle må 

plukke af dem. 

Fælleshuset kan du leje for billige penge, 

du skal blot kontakte serviceafdelingen for 

at lejekontrakt vil blive udfærdiget, og du 

holder din fest. 

Ved fælleshuset sidder der en 

informationstavle, hvor du/i kan se opslag 

om ting der sker i afdelingen, du kan også 

se, hvem der er i afdelingsbestyrelsen, 

ved arrangementer vil der blive omdelt 

indbydelse i alle postkasser.   

Vi har nogle dygtige viceværter, som klarer mange små og 

store ting i vores bebyggelse. De har telefontid mandag til 

fredag mellem kl. 7.30 - 9.30 på telefon 87 80 23 00. 

Samme nummer er åbent mandag til torsdag 9.30 - 13.00 og 

tillige torsdag 15 – 17, hvor der kan bookes tider. 

De grønne områder passes af en velfungerende 

driftsafdeling. 

I kælderen under 45 D har vi et dejligt motionsrum og hobbyrum som du/i kan få 

adgang til, hvis i får en nøgle ved viceværterne. 

Har du yderlige spørgsmål kan du rette henvendelse til bestyrelsen, der så vil 

forsøge at hjælpe dig.  

                                                                 

                          

 

 

  



Afdelingsbestyrelsen 

 

Der afholdes årligt et afdelingsmøde, hvor der blandt beboerne bliver valgt en afdelingsbestyrelse. 

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2 årig periode, og af disse bliver 3 valgt til DOMI Boligs 

repræsentantskab. 

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer står gerne til rådighed med informationer om afdelingen. 

 

Afdelingsbestyrelsen består af: 

 

Formand    Bestyrelsesmedlem 

Kurt Bach Nielsen   Inge-Lise Nielsen 

Østergade 35 C, 01.01   Østergade 35F, st.tv. 

Tlf.: 41113456   Tlf.: 50724167 

Mail: kurtbachnielsen@gmail.com  Mail: ingelise.nielsen09@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 

Birthe Grosen   Tenna Sørensen 

Mail: birthegrosen1@oamail.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

Keld Damkjer 

Østergade 35 D, st.tv 

Tlf.: 30513539 

Mail: kelddamkjer@gmail.com 

 

1.Suppleant    2.Suppleant 

Irene Ratjen    Stefan Rasmussen 

Østergade 35 F, 1.th   Østergade 35 C, 2.6 

Tlf.: 28264096 

Mail: ireneratjen@gmail.com 

 


