
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 33 d. 4/4-2019 

 

Referent: 
Kirsten 
 
1.Godkendelse af referat fra sidst: 
Referat er godkendt.  
Opfølgning: Alle garager er udlejet til beboere i afdelingen. 
 
2.Nyt fra formanden: 
Der er 2 beboere, der fraflytter afdelingen. 
Bitten deltager i Organisationsbestyrelsens orienteringsmøde for repræsentantskabsmedlemmer og 
afdelingsformænd d. 11/4-2019. 
 
 3.Økonomi: 
Afdelingens regnskab for 2018 er underskrevet og afleveret til DOMI bolig. 
 
4.Projekter i afdelingen: 
1.Vi har haft møde med Niels Munthe og Kenneth Nielsen den 6/2-2019, inden vi gik en tur på afdelingens 
område og inden Niels herefter fortsatte sin færd med at tjekke diverse tekniske installationer i alle lejemål. 
Vi talte blandt andet om kloakseparering (ifølge Fællesbladet kommer det til at foregå i Malling i 2019-
2022, hvor vores adresser er en del af de sidste etaper), hække, diverse tekniske installationer, reparation 
af garager, stier, mm. 
Niels Munthe gennemgår nogle af boligerne d. 8/4 med en ingeniør, som udfærdiger en samlet 
tilstandsvurdering af afdelingen og den 23/4-2019 skal vi i bestyrelsen til møde med 
Niels, hvor vi forventer at tale med ham om prioriteringer af diverse udbedringer i vores boliger, hvad skal 
repareres og/eller evt. renoveres. 
 
 
2. Da meget få beboere ønsker flaget hejst på fødselsdage mm., nedlægger vi flagordningen pr. dags dato. 
Det vil til gengæld give os mulighed for at sætte lyskæder i flagstangen, når juletiden nærmer sig. 
Alle beboere er til enhver tid velkomne til at bruge flaget, som findes i vaskehuset sammen med 
flagreglerne - her kan man blandt andet se, hvornår flaget skal tages ned ift. solnedgang på de forskellige 
årstider. 
 
3. Bitten tager kontakt til Tommy, vedr. rengøring af vaskehus, da rengøringen ikke er tilfredsstillende. 
Vi betaler 637,50 om måneden for diverse rengøring hver 14. dag. 
Med hensyn til tørring af tøj i vaskehuset henstiller vi til, at de små tørrestativer bruges til mindre tøj, 
så der kan hænge sengetøj, tæpper mm. på tørresnorene. 
 
Næste møde bliver den 3/5-2019. 
 
 

Mvh. 
Afdelingsbestyrelsen i afd. 33 

Bitten, Lena og Kirsten 


