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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 29 
 

Dato 13. september 2021 Deltagere Anette Sørensen, Jeanett Rubinke, 
Tina Schwartz, Lotte Kornum, 
Sanne Clemmesen og Rikke 
Stensgaard 

Referent Rikke Stensgaard 

 
 

Emne Uddybning af emnet/beslutning 
 

Ansvarlig 

 
Konstituering af 
bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlevering af 
kassererposten 
 
 
 
Hærværk på hegnet 
ved legepladsen 
 
Legeplads 
 
 
Forslag fra 
afdelingsmødet den 6. 
september 2021 
 
Forslag af Tina 
Schwartz – cykelskure 
 
 

 
Bestyrelsen konstituerede sig: 
Formand: Anette Sørensen 
Bestyrelsesmedlem: Jeanett Rubinke 
Bestyrelsesmedlem: Tina Schwartz 
Bestyrelsesmedlem: Lotte Kornum 
Bestyrelsesmedlem: Sanne Clemmesen 
Suppleant og kasserer: Rikke Stensgaard 
Vandværket: Anette Sørensen 
Repræsentantskabet: Anette Sørensen og Jeanett 
Rubinke. Der aftales et rul, som der har været tidligere. 
Anette og Jeanett står som repræsentanter men der er 
et rul, så andre kan deltage. 
 
Det er aftalt at Steffen bibeholder kasserer-rollen indtil 
formalia med overlevering af bankkort mm. er på plads 
med DOMI. Derefter overleveres opgaven til kommende 
kasserer. Denne funktion deles mellem Tina og Rikke. 
 
Lotte har skrevet til DOMI om hærværk og ødelagt hegn 
ved legepladsen. Afventer tilbagemelding fra DOMI. 
 
Det aftaltes at Lotte følger op med John Spelling på om vi 
skal forholde os til noget ift. legepladsen. 
 
Kort drøftelse af om det er DOMI der ajourfører de 
forslag der er stemt ja til. Eksempelvis tilføjelse til  
husdyrsreglement og tilføjelse til ordensreglement. Vi 
følger op herpå. 
 
Vigtigt – Tina trak sine forslag om cykelskurene på 
afdelingsmødet, efter gensidig aftale om at rydde fælles 
op i cykelskurene og se hvordan situationen så ser ud. 
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Punkter til næste 
møde 
 
 
 
 
 
 

Der var enighed herom og derfor naturligvis håb på 

opbakning fra de fremmødte og hele afdelingen       
 

• Drøftelse af rammer og retningslinjer ift. 
udvidelse af haver jf. aftale på afdelingsmødet 
den 6. september 2021. 

 

• Planlægning af proces ift. oprydning i 
cykelskurene jf. ref. fra afd. møde den 6. 
september 2021. 

• Opfølgning på vedtagne forslag om: 
 

- Husdyrsreglement 
- Tilføjelse til ordensreglement. 

 
 
 
 
 
 


