
 

 

 

DAGSORDEN OG REFERAT 

Bestyrelsesmøde i afd. 28 

Tidspunkt: 9. november 2020 

Sted: Hos Tanja. 

Indkaldte: Brian Holst Jensen, Tanja Thomsen, Lotte Rydahl, Arne Sandholm 

Afbud: Tine Porse 

Referant: Lotte Rydahl 

 

Dagsorden: Emne: Beslutning: Ansvarlig: 

Godkendelse af 

referat og dagsorden 

fra sidste møde: 

 Godkendt. 

 

Lotte 

Siden sidst: Beboer fraflytning 

 

2 stk. nr. 77 og 83. 

 

 

Økonomi: 

 

 Intet nyt. Tanja rykker for 

Masterkort & overdragelse af 

konto. 

Tanja 

Afdelingsbestyrelsen: 

 

Møder: 

 

 

 

Julehygge: 

Stræber efter at holde møde i 

ulige uger for at Tina også kan 

være med. 

 

På Vecchio Convento kl. 18:30 

d. 1/12. med påhæng. 

Alle 

Aktiviteter: 

 

Sociale aktiviteter i 

afdelingen. 

Tanja undersøger juletræskæde 

til flagstang. 

 

Brian beder DOMI Service om 

juletræ oppe i det nye afsnit. 

 

Undersøge pris på juletræ til 

plantning oppe i den nye afd. 

 

Arne henter nøgle til skur hos 

Lars. 

 

Flagstangs- Julekædetænding 

d. 27/11 kl. 17:00 til 

æbleskiver og gløgg. 

 

Seddel ud til beboere om 

tilmelding senest den 20/11. 

Kryds af for børn under 18. 

Tanja 

 

 

Brian 

 

 

Lotte 

 

 

Arne 

 

 

ALLE 

 

 

 

Brian 

Beboerhenvendelser:  To henvendelser omkring 

hækplanter. 

 



 

 

 

DAGSORDEN OG REFERAT 

Bestyrelsesmøde i afd. 28 

 

Service afdeling: 

 

Hvad står der i 

service grundlaget for 

vores afdeling? 

 

Brian har fået drift og 

vedligeholdelsesplan for vores 

afd. Sendt til os på mail. 

 

Punker omkring service sendes 

til DOMIs hovedmail, så vil de 

fordele, hvem der tager sig af 

hvad. 

 

Der mangler fortsat fodhegn i 

hæk ved Høghus 2. DOMI har 

foreslået, at de planter 

bøgeplanter på området. 

Brian vil skrive til dem om der 

evt. kan anlægges fliser i 

stedet. 

 

John Kristensen så ved selvsyn 

skraldeområder, hvor der lå 

glasskår. Han har sat det på 

service opgaver. 

 

Hvilke vedligeholdsopgaver er 

der planlagt? Det kan ses i 

vedligeholdelsesplanen. 

 

 

Drift afdeling: 

 

 Grønne områder, belægning, 

hører under drift. 

 

Fliserens – overgår til varmt 

vand. 

 

Markvandring afholdes fra 

januar til april. 

 

 

Evt.: 

 

Velkomstfolder til 

nye beboere. 

 

 

Kigger Lotte og Tanja på 

søndag. 

Nye billeder af afdelingen 

burde tages. 

 

Billeder af bestyrelsen. 

 

 

Næste møde ikke fastsat (aftales i dec til julehygge) 


