
Bestyrelsesmøde afdeling 24, den 9.11.2020 (flyttet fra den 5.11.20) 
 
1) Bestyrelsen består nu af:  
Formand: Ketty Jessen Nr. 13 
Referent: Mette Jacobsen Nr. 32  (+Ketty Jessen) 
Kasserer: Peter Jacobsen Nr. 32 
 
2) Gennemgang af referat-procedure 
3) FEJL I SIDSTE REFERAT: Undskyld til beboerne i Nr. 14 og 16.  
Ved ønske om flagning og værkstedskode kontaktes Polle, der bor i Nr. 16 og Niels i Nr. 1. 
4) Opsamling på rørinstallations tjek 26.+27.oktober. 
Driftsleder lovede tilbagemelding om VVS-Rapport af afd. 24 ´s rørinstallations tilstand + foreslåede videre 
tiltag og udgift for afdelingen samt fremsendelse af VVS-Rapport, når han modtager den.  
Dette har vi modtaget og holder møde herom tirsdag 1. december 13:30. 
DOMI Bolig har tidligere uddelt en magnet til køleskabet med telefonnumre til DOMI Bolig + akut tlf. 
nummer ved pludselig opstået skade uden for åbningstid. Kontakt bestyrelsen ved mangel af denne 
magnet. Så undersøger vi om de fortsat kan skaffes.  
5) For at forhindre uforsvarlig cykling og skating i afd. 24 opsættes skilte, bump og lidt ekstra hæk i den 
nyeste del af vænget. Effekten vurderes inden det etableres i legepladsområdet.  
Husk at give tilbagemeldinger til bestyrelsen, om det har effekt.  
6) Inspektion af udelamper og deres tilstand + en lampe er ude af drift ved legeplads. Det undersøges om, 
det er en forsikringssag før accept af at DOMI Bolig laver gravearbejde ifm. ødelagt kabel. 
-Bestyrelsen besluttede at acceptere DOMI Boligs forslag om at lade en elektriker undersøge lampernes 
tilstand gratis og komme med et tilbud på udskiftning af pærer til LED og rengøring af glasskærme. 
7) Blomsterprojekt i afdeling 24, for at bedre forholdene for insekterne.  
Som nævnt til afdelingsmødet har organisationsbestyrelsen afsat en pulje penge til projektet. 
Som skrevet i sidste referat ligger der allerede et forslag om placering samt forslag om blomster og planter. 
Idet projektet også er et led i drift optimering, har driftsafdelingen lavet deres kommentarer og 
ændringsforslag.  
I bestyrelsen blev vi enige om, at det er en god ide, at bakke op om den overordnede ide. Vi vil foreslå, at 
der er vækster, det fryder øjet og føder insekterne fra det spæde forår til og med frostens komme. Diverse 
forårsløg, sommer- og efterårs-blomster, gerne frugt- og nøde-buske, insekt-hoteller og stedsegrønt.  
Vi vil gerne indkalde til infomøde og høre jeres input. Pga. Corona vil vi gerne vente til den er kraftig på 
retur. Kontakt gerne bestyrelsen for mere info og kom gerne med gode ideer.  
Vi overvejer at sige ja til at anlægge et par bede, så vi alle kan få syn for sagen i 2021. Det giver også indblik 
i, om bedene stort set kan passe sig selv, eller om de er pasningskrævende, inden vi anlægger flere bede. 
 
8) Nyt møde: 21. januar kl. 19-21 i nr. 13 
 
9) Desværre bremser Corona i øjeblikket alle de gode initiativer i Stadionvænget, selv samling til juletræs 
tænding og gløgg blev aflyst.  
Vi besluttede at bede DOMI Bolig om at lade juletræet lyse til og med nytår, før de fjerner træet.  
 
Det er en tid, hvor vi alle skal huske at snakke med naboerne og lave små sammenkomster med få eller 
telefon-kaffe-samtaler kan anbefales.  
Med håb om normaliserede tilstande i 2021, ønskes i alle en god december,  
god jul og godt nytår. 
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen afd. 24 
Ketty Jessen 
 


