
 

 
 
 

DOMI Bolig  ∙  Tornøegade 12  ∙  8300 Odder  ∙  Telefon 70 27 97 97  ∙  www.domibolig.dk 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 8/8-21 i afdeling 29 
 
Tilstede: Sanne, Jeanet, Anette og Steffen 
Referent: Steffen  
 

1. Skraldespand defekt 

E-mailede DOMI Bolig under mødet for at igangsætte reparation, enten af dem eller RenoSyd.  

2. Cykelskur 

Der er bestilt oprydning gennem DOMI Bolgi. De håbede på, at nå det før sommeren, men det ville blive svært for 
dem. Sidste gang blev få cykler smidt ud. Det handler derfor mere om kapaciteten i de to skure til 32 lejemål med op 
til seks beboere i hver.  
Afdelingsbestyrelsen har opsat simple vægcykelholdere i håb om at skabe mere orden i skurene. Der vil formentligt 
også blive iværksat holdere til cykelvogne. Samt opfordres via Facebook-gruppen til minimering af ikke-
cykelelementer.  

3. Kæledyrsreglementet er gennemgået  

Hold af kæledyr må ikke være til gene for ejendom eller naboer ved lugt, lyde, hærværk eller øvrige gener.  
Afdelingsbestyrelsen opfordrer til dialog med pågældende relevante naboer ved gener af nogen art, førend DOMI 
Bolig kan kontaktes ved behov.  

4. Sensommerfest  

Der har været efterspurgt gentagelse heraf, da det kan blive en god tradition. Datoen bliver 11/9, hvilket annonceres 
ved Facebook-gruppen.  
Saldo i rådighedsbeløbet kan ikke gentage hele sidste års niveau. Der tages stilling hertil efter tilmeldingsfristen. Der er 
brug for kræfter til opstilling og nedtagning, hvis arrangementet skal lykkedes.  
Opfølgning på, om der mangler nogle i Facebook-gruppen.  

5. Afdelingsmødet 6/9-21 kl. 19.00 

Anette og Steffen stiller op til genvalg.  
Dialog med DOMI Bolig og organisationsbestyrelsesmedlem John for deltagelse som ordstyrer.  
Vi bestiller mad til de tilmeldte.  
Forberedelse af årsberetning: fx. online og fysiske møder om hækbeplantning, regnskab, budget, cykelskure, ekstra 
ordinært afdelingsmøde samt udformning af forslag, bygningsgennemgang m.m. Sidste frist for indlevering af forslag 
er mandag 23/8-21.  

6. Evt. 

Næste møder: 
30/8-21 - planlægning af afdelingsmøde med indkomne forslag 
 
6/9-21 Afdelingsmøde samt detailplanlægge sensommerfest ved tilslutning hertil.  

 


