
Referat fra konstituerende bestyrelses møde afdeling 24, søndag d. 12-09-2021 

Tilstede var. Ketty Jessen, Mette Jacobsen, Peter Jacobsen, Henriette Færgemann og Hans Peter Andersen. 

Bestyrelses poster blev fordelt på følgende måde. 

• Formand. Ketty Jessen 

• Kassere. Peter Jacobsen 

• Sekretær. Hans Peter Andersen 

• Menig medlem 1. Mette Jacobsen 
• Menig medlem 2. Henriette Færgemann. 

 
1. Opsamling på afdelingsmøde. 

Der var 30 beboer tilmeldt mødet, og 34 beboer var mødt op. 
Referat fra afdelingsmøde blev gennemgået og godkendt med nogle få rettelser. 

 
2. Bytte reol. 

Det blev ved afstemning på afdelingsmødet, vedtaget at der skulle etableres en salgs og bytte reol i 
affaldsskuret. Denne reol er allerede opstillet. Henriette gør reolen ren og klar til brug snarest. 
Bestyrelsen har vedtaget følgende retningslinjer for brug af denne 

• Der må maximalt henstilles 2 vare pr. husstand. 

• Er det en vare som man vil give væk, skal den mærkes med GIVES BORT. 

• Er varen en man vil have en skilling for, skal man mærke den med HUSNR. OG PRIS. 
Da vi ikke ønsker at mobil numre skal være offentlige, kontakter man så beboerne på husnr. for at 
aftale betalingsform. 

Stiller man ting på reolen skal man selv holde lidt øje med sine ting, står varen der stadig efter 2 uger skal 
man selv bortskaffe den. DET ER IKKE EN ERSTATNING FOR GENBRUGSPLADSEN. 

 
3. Skraldeskur. 

Bestyrelsen efterspørger at skraldecontainere bliver rengjort 2 gange årligt, i stedet for den nuværende ene 
gang. Der henstilles dog til at man i en lidt højere grad sørger for at de sorte affaldsposer bliver bundet og 
lukket ordentlig inden man smider dem i containeren. Desuden henstilles der også til at man gør en lidt 
større insats for at sammenfolde pap og papir inden de smides i papircontaineren. 

 
Bestyrelsen vil bede DOMI Bolig og RenoSyd om at sørge for at, der bliver bedre skiltning på vores 
containere om, hvad der må smides i dem. 

 
Der blev på afdelingsmødet berettet om at der er personer fra nabolaget som bruger vores skralde 
containere til bortskaffelse af affald og flasker. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt. Bestyrelsen tager 
initiativ til at DOMI Bolig sender et brev til de berørte parter for med pæne ord at fortælle dem at det 
skal ophøre. Der er beboere her på Stadionvænget som ved hvem de er, det vil være en stor hjælp om de 
vil bekendtgøre deres viden til en af de 5 bestyrelsesmedlemmer. Man kan aflevere anonyme oplysninger 
til enten nr. 11, 13 eller 32. 

 
4. Fælleshus. 

Bestyrelsen arbejder hårdt på at indhente priser og muligheder på en ny opvaskemaskine. Den forventes 
udskiftet i løbet af sidste kvartal 2021. 
Bestyrelsen arbejder ligeledes på at få indkøbt et ekstra køleskab, som blev besluttet ved flertal på 
afdelingsmødet. Dette forventes også at være afsluttet i sidste kvartal 2021. 

 
Bestyrelsen plejer at tage sig af optælling og notere mangler i køkkenet, samt rengøring af køkkenskabe + 
oprydning i skabe i gangen. 
Henriette og Mette påtager sig denne opgave i nærmeste fremtid. De tager kontakt til aktivitetsudvalget for 
at rekruttere et par stykker til at hjælpe med denne opgave. 

 

Den årlige rengøring af fælleshuset fastholdes til udførelse i januar/februar. 



Det blev nævnt på afdelingsmødet at gulvkludene som ligger i skabet ude i gangen, er ulækre. Da der ikke 
rigtig er nogen som har ansvaret for at få disse vasket, ville det være rigtig dejligt om der var nogen fra 
aktivitetsudvalget som vil være behjælpelig med at få dem vasket. Det gælder i øvrigt også hjælp til at få 
skiftet støvsugerposer. 

 
5. Arbejdsgrupper. 

Vores flagmænd meddelte på afdelingsmødet at de ikke ønsker, fortsat at have ansvaret for hejsning af flag. 
Derfor bliver det fremadrettet således. 

• Lejer man fælleshuset til fødselsdag eller en anden begivenhed, står man selv for at hejse flag, dette 
kan findes ovenpå bogskabet. 

• Har vi en beboer i Stadionvænget som har et eller andet at fejre, og ved den lejlighed gerne vil have 
flaget hejst, har Polle lovet at hjælpe med det. 

 
Nr. 32 fortsætter med optælling efter leje af fælleshus og værelser, dog efterspørges der en større indsigt i, 
hvem der lejer lokalet. (dette undersøges ved DOMI Bolig) Der har været et par episoder, hvor ikke alting 
har været i orden eller man har ikke forladt lokalet i tide. Det vil måske også være en hjælp for dem som 
lejer, at de ved hvem de kan henvende sig til, hvis man har spørgsmål. 

 
 

6. Æblefest. 
Æblefest afholdes lørdag den 30. oktober kl. 14.30. Men for at der kan blive en hyggelig dag med 
hjemmebag skal æblerne plukkes inden de alle ligger på jorden. Derfor beder bestyrelsen om hjælp til dette. 
Kom nu af busken og tag del i en fælles plukkedag lørdag d. 02-10 kl 14.00. Der vil ikke være noget med at 
melde sig til, det er helt frivilligt. 
Mette Jacobsen vil stå for tilrettelæggelse og indbydelser til æblefesten. 

 
Til æblefesten håber og forventer bestyrelsen at man vil tage del i en debat omkring beplantning på de små 
græs stykker foran de forskellige boliger. Der vil blive oplyst her om hvilke tiltag der kan blive tale om. 

 
Det er tidligere blevet besluttet at vi skal have insektvenlige bede og bevoksning af forskellig frodig karakter, 
dog ønsker vi ikke noget som det, der lavet foran DOMI Boligs afdeling på Vestergade. De overordnede 
ønsker er planter med blomstring gennem hele sæsonen og lidt stedsegrønt. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 03-11-2021 kl 19.00 
Skulle der være nogle som har noget man gerne vil have bestyrelsen til at drøfte, kan forslag afleveres på 
mail til bestyrelsen eller skriftlig ved nr. 11, 13 og 32 senest. 31-10-2021 

 
Havevandring på fælles arealer gøres medio oktober. Har man noget som man mener der skal kigges på 
henvender man sig til bestyrelsen. 


