
Referat – afd. 28 bestyrelsesmøde den 4. december 2019 
 
 
 
Følgende deltog i mødet: Lars Sparre, Johanne Munkholm, Brian Holst Jensen og Jytte Groth. Der var afbud 
fra Rasmus Mathiesen. 
 
Dagsordenen for mødet: 
 
Ad 1 – Hegn iflg. tidligere.  
 
Hegn mv. skal laves efter de forskrifter, der er vedtaget på afdelingsmøderne. Nærmere herom kan findes 
på hjemmesiden www.domibolig.dk under afdeling 28 Høghus. 
Bliver bestyrelsen opmærksom på, at reglerne ikke er overholdt, vil man kontakte administrationen, som 
herefter har dialogen med beboeren.  
 
Ad 2 – Lamper i den nye del af afdelingen. 
Der er store problemer med blænding med fra lamperne på husene i den nye del af Høghus. Det ser ud til 
at være en løsning på problemet. Indmaden i lamperne bliver skiftet ud.  
 
Ad 3 – Markering af p-pladser i den nye del af afdelingen. 
Da det til tider kniber med p-pladser i den nye del af afdelingen, har der været et ønske om at få p-pladsen 
afmærket med båse. Inden det sker for alle p-pladserne, laver DOMI Bolig et forsøg med at afmærke 
enkelte p-pladser inden der træffes beslutning om afmærkning af alle p-pladser. 
 
Ad pkt. 4 – Fodhegn ved stier. 
Der bliver sat nyt fodhegn op. Der skal også sættes fodhegn op langs hækken ved vejen i den nye afdeling. 
 
Ad pkt. 5 – Udskiftning af pære ved skraldeøen. 
Pæren er udskiftet. 
 
Ad pkt. 6 – Sprøjtning mod alger.  
Tagene i den gamle afdeling er fyldt med alger. Det er aftalt, at der skal sprøjtes for alger. Arbejdet 
forventes sat i gang i løbet af foråret. 
 
Ad pkt. 7 – Information fra mødet i repræsentantskabet 
Formanden deltog i mødet. Se nærmere om mødet her: http://www.domibolig.dk/om-domi-
bolig/referater-og-dagsordner/domi-bolig.  
Hovedbudskabet fra mødet var, at DOMI Bolig skal være grønnere. Hovedbestyrelsen vil bl.a. arbejde 
videre med at undersøge muligheden for opsætning af solceller, ladestationer til el-biler mv. De enkelte 
bebeboere må ikke længere benytte sprøjtemidler i egne haver. DOMI Bolig udsender nærmere 
information herom.  
 
Ad pkt. 8 – Parkeringsskilte. 
Da man har oplevet at andre end beboerne og deres gæster benytter p-pladser, har man ønsket at få opsat 
skilte med at p-pladserne er forbeholdt beboerne. Det sørger driftsafdelingen for.  
 
Ad pkt. 9 – Parkering af større biler ved bebyggelsen. 
Større biler, som ikke kan være i p-båsene, må ikke parkeres i området.  
 
Ad pkt. 10 – Diverse 
På sidste afdelingsmøde blev 4 af bestyrelsens 5 medlemmer valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen finder 
det uhensigtsmæssigt, at der skal vælges 1 medlem det ene år og 4 det efterfølgende. Bestyrelsen ønsker 
en ændring, således at der det ene år vælges 3 medlemmer og det andet 2 medlemmer. Hvis det er muligt 
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indenfor vedtægterne er der i bestyrelsen enighed om, at Johanne Munkholm og Jytte Groth skal på valg 
efter 1 år.  
Bestyrelsen drøftede muligheden for at lave nogle arrangementer, som kan ryste beboboerne i den nye og 
den gamle del af afdelingen sammen.  
Alle er velkomne med forslag til arrangementer. 
 
Bestyrelsen tager initiativ til en sommerfest. Den vil foregå den 3. lørdag i august. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen den 21. august. Der vil blive behov for praktisk hjælp til bl.a. at sætte telt op. Nærmere 
information herom på et senere tidspunkt. 
 
Næste møde holdes den 26. februar 2020.  
 
 
 
 
 
 


