
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 24 d. onsdag d. 15. maj 2019 kl. 19.00  
 

Mødedeltagere: Ketty (13), Niels (1), Knud (11), Jonna (32), Mette (31), Marianne (11)/ref. 

 

1) Dagsordenen blev godkendt 

 

2) Nyt fra forkvinde Marianne: 

DOMI's infomøde d. 11/4 – Orientering v/Marianne og Ketty: 

- DOMI-administrationen og Organisationsbestyrelsen har været igennem mange 

møder og kurser. Der kan forventes optimeringer i driften. 

- DOMI vil indføre en mere miljøvenlig profil og drift, bl.a. ukrudtsbekæmpelse med 

damp og ved tilsåning af flere engblomstområder samt træplantning. 

- DOMI har været igennem en proces med at få mest mulig service og kvalitet for 

færrest mulig penge – i forhold til revision og bank til afd. rådighedsbeløb. 

- Kenneth stopper som Drift og NP vender tilbage. Desuden starter en ekstra 

medarbejder i Drift og der ansættes 1 elev i hhv. Drifts og Service. 

- Vi blev mindet om, at vi kan søge midler fra Dispositionsfonden. 

 

Øvrige DOMI-anliggender: 

- Repræsentantskabsmøde d. 23. maj / Ketty og Marianne deltog 

- Afd.-bestyrelsen vil undersøge, hvordan DOMI´s ansvar for tagrenderensning 

tænkes gennemført - efter akut behov eller alle på én gang. 

 

3) Fælleshuset / Legeplads 

- Gyngestativet er nu cementeret fast og gyngerne er hængt op. 

- Gennemgang af udgifter vedr. Fælleshuset. Skal følges op på senere møde. 

- Afd.bestyrelsen vil gennemgå gældende lejekontrakter med øje for forenkling.  Der 

blev nedsat en arbejdsgruppe (Ketty og Marianne). Eventuelle forslag til ændringer 

meddeles til gruppen inden søndag d. 16/6. 

- Endelig godkendelse af nuværende udlejningspriser og regler. Priserne hænger ved 

skraldeskuret og på vinduet ved Fælleshuset. 

- Vi beder DOMI om at undersøge pris på opvaskemaskine. 

- HUSK VED LEJE AF FÆLLESHUS AT BEDE GÆSTER BENYTTE 

GÆSTEPARKERING VED SKRALDESKURET! 

 

4) Afd. har købt en farveprinter/scanner/kopimaskine 
Printeren, som indtil videre står hos Knud og Marianne i nr. 11, står naturligvis til 

rådighed for anliggender, der kommer afdelingens beboere til gode. Husk at komme i 

god tid. Hvis der opstår behov for privat printning og kopiering, så vil bestyrelsen 

udregne en rimelig pris. 

 

5) Vi har købt en ny sækkevogn, som står bag skraldeskuret på et par fliser. 

 

6) Arrangementer 
- Indvielse af legeplads d. 24. maj kl. 15.00 v/Mette, Jonna og Ketty 
(Den velbesøgte indvielse er nu veloverstået – en dejlig dag. Stor tak til 
planlægningsgruppen som havde sørgede for at det blev en god dag) 
 
7) Næste møde: Tirsdag d. 2. juli kl. 18.00 i Fælleshuset. 


