
Referat af afdelingsmøde i afd.24 – d.29.august 2019 

 

1. Valg af dirigent. 

Michael Sørensen blev enstemmigt valgt. 

 

1.1. Valg af mødesekretær. 

Erik Pedersen blev enstemmigt valgt. 

 

1.2. Godkendelse af forretningsorden. 

Forretningsordenen blev enstemmigt godtaget. 

Til stemmetællere blev valgt: Ketty Jessen. Helle Lassen og Knud Hansen. 

 

2. Formandens beretning. 

Marianne Munch Hansen fremlagde sin beretning som er vedlagt. 

Der blev spurgt ind til regler for værelsesleje i Vestergade. Det kan vi stadig som hidtil. 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 

2.1. Godkendelse af budget. 

Heidi Padkær fra DOMI gennemgik budgettet for 2019 med uddybende kommentarer. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

2.2. Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb. 

Knud Hansen gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Indkomne forslag. 

Afdelingsbestyrelsen havde indsendt to forslag. 

1. En mindre tilretning af lejepriser og råderet over fælleshuset så de bliver mere 

tidsvarende. 

Afstemning:   37 ja, 1 nej, 2 blanke. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

2. Ved leje af fælleshuset accepteres det, at der ved leje – uden samtidig leje af 

gæsteværelser – kan være andre lejere i gæsteværelserne. 

Afstemning:   19 ja, 19 nej og 2 blanke. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

3.1. Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde. 

Forsamlingen ønskede ikke afholdelse af et ekstra regnskabsmøde. 

 

 



4. Valg til afdelingsbestyrelsen 

Ketty Jessen og Knud Hansen var på valg. 

Ketty Jessen blev enstemmigt genvalgt. 

Knud Hansen blev enstemmigt genvalgt. 

 

Valg til suppleant blev Mette Jacobsen 

 

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

Bestyrelsen har to medlemmer i DOMI Boligs repræsentantskab. De vælges af bestyrelsen ved 

førstkommende møde, men det forventes at formand og næstformand fortsætter som hidtil. 

 

6. Eventuelt 

 Knud arbejder på at man skal kunne ”akutleje” gæsteværelser uden at være omkring DOMI. 

Afregning vil så ske via ”Mobile Pay” 

 Der holdes æblefest når æblerne er klar. Nærmere følger. 

 Man ønsker at bestyrelsen tager hul på ønsket omkring markiser, udestuer og drivhuse. 

 Legepladsen fungerer godt og fik meget ros. 

  At fjerne hækken ved petanque banen og så plante en ny, faldt ikke i god jord.  

Bestyrelsen tager det til efterretning. 

 

 

Ref. Erik Pedersen 


