
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 24, onsdag d. 20. marts 2019  
 
 

1) Deltagere 
Formand Marianne nr. 11,  tlf. 24255775 
Næstformand Ketty nr.13,  tlf. 22513784 
Sekretær Erik nr.27,   tlf. 60541038  
Mødearrangør Niels nr.1,  tlf. 29470838 
Kasserer Knud nr.11, tlf. 25362590 
Suppleant  Mette nr.32, tlf. 29378980 
Suppleant  Jonna nr. 31, tlf. 23846269 
 
 

2) Nyt fra formanden 
a) Der er udvendig huseftersyn d.5.april fra kl.09.30 sammen med Driftschef 

Niels Munthe fra Domi 
Marianne, Ketty, Knud og Niels deltager fra bestyrelsen. 
Hvis der er nogle bemærkninger som I ved at der skal tages hensyn til, bedes I 
kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne 

b) Der har været uklarhed om hvem der renser tagrenderne – det gør Domi! 
c) Der er informationsmøde hos Domi d.11.april hvor Marianne og Ketty 

deltager 
 

3) Fælleshuset 
a) Der er sat folie op i de øverste vinduer i salen til beskyttelse mod solens 

stråler 
b) Toiletstøtter er opsat i toiletrummet 
c) Der er opsat tre nøgleboxe ved indgangspartiet 
      Øst værelse 
      Vest værelse 
      Sal 
d) Ved udlejning bliver koderne udleveret af Domi 
e) Bestyrelsen undersøger hvem der har nøgle til fælleshuset, da vi ønsker at 

vide hvem der har adgang - der følges op på næste møde 
f) Knud vil indtil videre kontrollere værelserne efter hver udlejning  
g) Bestyrelsen har diskuteret om der skal reserveres en p-plads pr husstand med 

husnummer, men vi er kommet frem til at det ikke er hensigtsmæssig. 
h) Ved arrangementer i fælleshuset, og ved andre lejligheder henstiller vi til at I 

gør jeres gæster opmærksomme på at de skal bruge gæsteparkeringen  



i) Fælleshuset bruges for lidt af betalende gæster. Der er ikke indtægter nok, og 
underskuddet skal jo dækkes af os beboere. Derfor går bestyrelsen i 
tænkebox  for at finde løsninger på hvad vi kan gøre. Gode forslag modtages! 

j) Der er lavet aftale med en vinduespudser om at vinduerne bliver pudset ved 
hovedrengøring i feb, og ellers i maj, sep, og nov 

 
4) Udearealer oa 

a) Rosenbusken mod Skovvej er beskåret 
b) Vores sækkevogn er forsvundet – vi køber en ny og håber på at det ikke vil 

medføre en huslejestigning. Husk at sætte den på plads efter brug! 
Det er ærgeligt når vi mister noget, og så koster nyt jo penge 
 

5) Legepladsen  
Indvielsen af den nye legeplads finder sted fredag d.24.maj kl.15.00  – nærmere 
følger 
a) Flisegangen mellem legepladsen og Havglimt er retter op. 
b) Den nye hæk ved legepladsen er plantet 
c) Vi har modtaget en hyndebox til legetøjet. Tak til nr.34 
d) Legetøj til at putte i boxen, modtages gerne 
 

6) Næste møde afholdes d.15.maj  2019 kl. 19.00  i fælleshuset. 
Vi har afsat det første kvarter til jer, hvor I er velkomne til at møde op hvis I har 
noget at vi skal tage stilling til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flagmænd i afd.24, Stadionvænget, Hou 
 

Flagmand Knud Hansen, nr. 11 telf.  2536 2590 
Flagmand Polle Hede, nr. 16  telf.  2465 7510 
Flagmand Niels Juul Jensen, nr. 1 telf.  2947 0838 


