
Ekstra oplysninger:  
Møde med driftschefen d. 22. september 2020 
 
1)Det kan oplyses, at vi havde et konstruktivt møde med driftschefen John. 
DOMI Boligs håndtering og kommunikation ved tekniske skader vil blive forbedret. 
Fremadrettet aftalte vi  at rørsystemerne vil blive gennemgået af fagmand hver andet år. 
Med opstart snarest. 
Vi spurgte til prisen og det lød noget billigere end afdelingens egen risiko ved rørskade.  
 
Der komme også en form for oversigt over, hvad den enkelte beboer skal gøre, hvis uheldet er 
ude. 
 
2)Mere trægt var det med forståelsen for, at bestyrelsens ønsker en forbedret kommunikation, 
især når der sker hændelser i afdelingen. 
Dog vil driftschefen gå i dialog med service for at finde en måde at imødekomme vores krav.  
 
3) Farlig færdsels i vænget  
Vi nåede at gå en runde i vænget og diskutere mulige forslag. Det endte med enighed om at 
afprøve bump og skiltning og plante lidt ekstra hæk. Forslagene skal lige finpudses før 
iværksættelse. 
 
4) De sidste 5 minutter nåede vi lige at få vi præsenteret et grønnere tiltag i afdelingen.  
Plantegningen var lavet, DOMI Bolig havde afgivet sin mening ,og nu skal vi så i bestyrelsen som de 
sidste kommentere eller komme med ændringsforslag eller helst bare sige ja…..Hurtigst muligt!!!! 
En underlig oplevelse, at der er nogen, der har besluttet, hvordan vi skal forskønne vores afdeling, 
uden at involvere os fra start. Det virker lidt overgrebsagtig.  
Hvis i som beboere har ideer eller vil i dialog om, hvor der skal plantes hvad, så kom endelig med 
ideer snarest….Så ser vi hvad der er muligt at få justeret.  
 
 5)Ændring i bestyrelsen  
Den 29. oktober meddelte Viggo at han af personlige årsager trækker sig fra bestyrelsesarbejdet.  
Så vi konstituerer os igen ved næste møde , hvor Peter i, nr. 32 træder ind i bestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen/Formand 
Ketty Jessen 
  
 


