
Afd. 7 Parkvej-Kildegårdparken 

Mød andre beboere i facebookgruppen Kildegårdsparken/Parkvej 
Bestyrelsen kan kontaktes på mail: Henrikskovbjerg@profibermail.dk 
 
 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 26. januar 2022 

 

Tilstede: René, Henrik, Kirsten og Signe 

1. Nye beboere 

Nye beboere vil fremover møde et bestyrelsesmedlem (Kirsten) og få en 

velkomstfolder og en lille gave. 

 

2. Skal vi ses? 

Vi kunne godt tænke os at samle beboere og deres nærmeste familie til et 

eller andet arrangement først på sommeren.  

Hvad skal der til for at DU og din familie vil deltage?  

Kroket, karaoke, kalaha, kys og kager eller….? Kom med et forslag! 

Alle ideer er velkomne. Læg en seddel i Henriks postkasse i Parkvej 10 eller 

kontakt os på mail: Henrikskovbjerg@profibermail.dk  

 

3. Strøm på andres regning 

En beboer er blevet taget i at have installeret en stikkontakt i sit kælderrum. 

Det er ikke tilladt, og stikket er fjernet. Vi beder Service tjekke 

kælderrummene, hver gang et lejemål fraflyttes. 

 

4. Nyt fra byggeudvalget. 

Der bliver afklaret mange vigtige detaljer forud for renoveringen om et par år. 

Udluftning: man forsøger at erstatte løsningen med rør under loftet i 

lejlighederne med noget, der er mindre indgribende i vores boliger.   

Der vil komme lamper i opgangene, som altid lyser svagt men automatisk 

skruer op, når man kommer ind. 

Der kommer dørtelefoner ved hoveddørene med kamera. Postkasser kommer 

til at stå udendørs. 

Vores egne entredøre i lejlighederne bliver også skiftet. 

Altanerne bliver erstattet af helt nye og større altaner, 1,80 meter dybe.  
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5. Skægkræ  

Disse små dyr kan blive en plage i boligen. De findes rundt om i landet og er 

kommet til Odder nu. Slå op, hvordan de ser ud, hold øje, og meddel det til 

DOMI Bolig, hvis de dukker op i dit hjem. 

 
 

 

6. Garage til elcykler og -scooter. 

Realisering af den plan, som blev vedtaget på afdelingsmødet i september, er 

midlertidigt sat i bero på grund af renoveringen. 

 

7. Næste møde afholdes onsdag den 16. marts. Du er velkommen til at komme 

ned og hilse på os i mødelokalet under Kildegårdsparken 12 kl. 18.30 – 19.00 
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