
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 24, fredag d. 24. januar 2020 
 
 

1) Deltagere 
Formand Marianne   
Næstformand Ketty   
Sekretær Erik    
Mødearrangør Niels   
Kasserer Knud   
Suppleant  Mette   
 

2) Nyt fra formanden 
Marianne og Ketty har været til møde med Domi ang. renovering i den gamle 
afdeling. Søjler i de to etagers lejemål er skiftet. Der er repareret vinduer og døre 
hvor det har været nødvendigt. 
Overordnet er der meldt tilfredshed med det udførte arbejde, men hvis der er 
nogen der har en anden mening bedes de kontakte bestyrelsen 
Arbejdet er meldt færdig fra håndværkerens side. 
 
Marianne og Ketty har deltaget i DOMI Informationsmøde, hvor der var 
brainstorm om grønne tiltag i DOMI’s afdelinger. Hovedorganisationen vil samle 
forslagene og prøve at arbejde på en realisering efterhånden som der er basis for 
det. Der blev bl.a. ønsket ladere til el-biler, solceller på tagene og 
vandbesparelse. 
 

3) Bestyrelsen har møde med John Spælling Kristensen. Vi vil se på hvordan DOMI 
kan planlægge fornuftig drift sammenholdt med langtidsbudgettet. 
 

4) Fælleshuset 
Der har været en uheldig episode med nøgleproblemer til fælleshuset i 2019. 
Hvis der fremover opstår problemer med nøgle til fælleshuset beder vi jer i 
første omgang at kontakte bestyrelsen eller tlf. 70270708, som også er det 
sædvanlige nødnummer uden for Domi´s normale åbningstid. 
 
Vi gør fra bestyrelsen side kraftig opmærksom på, at fremtidige tilkald af 
låsesmed er for ”egen regning”. 
 
 

5) Marianne og Ketty vil høre John S.K. om der er eksempler på retningslinjer for 
ophængning af markiser.  



6) Vi vil have fremstillet en velkomstbrochure til nye beboere. 
Ketty er tovholder på projektet, så hvis du har gode ideer til indhold bedes du 
kontakte hende. 
 

7) Det flotte juletræ vi har stående ved indkørslen i julemåneden, bliver fjernet lige 
efter jul. Det synes vi er synd og vil undersøge om det kan få lov til at stå, til efter 
nytår. 

 
8) De naboer i de omkring liggende huse der fyrer med brændeovn, har nogle 

gange ikke helt styr på forbrændingen, med det resultat at røg og lugt generer os 
der bor i Stadionvænget. 
Vi vil gerne have jeres hjælp til at holde øje med hvem der forurener så vi kan få 
det stoppet. 
Giv bestyrelsen besked om hvem det er – gerne med et foto af ”røgkanonen” 

 
 

9) Og sluttelig skal vi gøre opmærksom på at det er rotte år i denne vinter. 
Har du mistanke om, at der er rotter i eller omkring din bolig, skal du anmelde 
det til servicekontoret - så tager de kontakt til skadedyrsbekæmperen. 
De kan kontaktes på mail service@domibolig.dk og telefon 87 80 23 00 mandag - 
fredag kl. 7.30 - 9.30. 
 
 
Ref. Erik Pedersen 

 
 
 
 
 

Til opslagstavlen: 
 

Flagmænd i afd.24, Stadionvænget, Hou 
 

Flagmand Knud Hansen  
Flagmand Polle Hede  
Flagmand Niels Juul Jensen  
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