
 

 

 

DAGSORDEN OG REFERAT 

Bestyrelsesmøde i afd. 28 

Tidspunkt: 23/3/2021 

Sted: Hos Brian 

Indkaldte: Brian, Lotte, Tanja, Tine og Arne 

Afbud: Tanja 

Referant: Lotte 

 

Dagsorden: Emne: Beslutning: Ansvarlig: 

Godkendelse af referat og 

dagsorden fra sidste 

møde: 

   

Siden sidst: 

 

Markvandring: 

 

 

 

 

 

 

Status på rotter: 

 

Markvandring er planlagt til 

29/3. Alle fra bestyrelsen er 

velkommen til at deltage. 

Tine og Brian deltager. 

Resultatet gennemgår vi til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er sat Wise-trap (rotte-

dræbe-dimser) i alle kloakker. 

Der er blevet slået mange 

rotter ihjel. DOMI Bolig er på 

sagen og følger op. 

Når der ikke er flere rotter i 

systemet, bliver der sat 

rottespærre i alle rør. Dermed 

kan rotterne ikke komme ind. 

 

Brian 

Økonomi: 

 

Regnskab: Vi har alle fået invitation til at 

skulle underskrive regnskab. 

Vi hører mere til regnskabet på 

næste møde når Tanja er til 

stede. 

Tanja. 

Afdelingsbestyrelsen: Intet nyt   

Aktiviteter: 

 

Corona aflyser alt Vi glæder os til vi igen kan 

holde arrangementer for 

beboerne. 

Alle 

Beboerhenvendelser: 

 

Tilladelse: 

 

 

 

Genvex anlæg: 

 

 

En beboer har søgt om 

tilladelse til at bygge et 

legehus i haven. 

 

Henvendelse omkring Genvex 

anlæg. Der bliver skiftet filtre, 

men hvad med rensning af 

 



 

 

 

DAGSORDEN OG REFERAT 

Bestyrelsesmøde i afd. 28 

 

 

 

 

 

Vinduer: 

 

 

 

 

 

 

 

Rotter: 

selve kanalerne? Måske vi kan 

spørge om dette til 

markvandring hvor John fra 

drift/service er med. 

 

Forespørgsel omkring hvorfor 

der ikke er et vindue der kan 

åbnes i soveværelset i to-

etageres husene. Da det er et 

spørgsmål om økonomi, skal et 

sådant emne op på det årlige 

beboermøde. 

 

Alle henvendelser omkring 

rotter skal henvises til DOMI 

Bolig, da de er på sagen og 

ansvaret for arbejdet omkring 

dette ligger hos dem og ikke 

bestyrelsen. 

 

Service afdeling: 

 

Ulækker skralde-ø Henvendelse skal ske til 

DOMI Boligs serviceafdeling. 

 

Drift afdeling: 

 

Rotteopdatering: Drift er på sagen.  

Evt.: 

 

Hjertestarter: For at skaffe en gratis 

hjertestarter er det muligt at 

deltage i Hjerteforeningens 

Landsuddeling. Det betyder 

dog at der skal være opbakning 

blandt beboerne da vi skal 

dække 15 ruter for at få 

adgang til en gratis 

hjertestarter. Der er opbakning 

til dette projekt i bestyrelsen, 

nu skal vi bare se om beboerne 

er med. 

Brian 

 


