
 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d. 4. maj 2019 – afd. 33 

 

Som I ved, gennemgik Niels Munthe alle boligerne i afdelingen d. 6. februar, for at få en status på 

de tekniske installationer og boligernes generelle stand, med henblik på udarbejdelse af en 

kommende vedligeholdelsesplan. Senere har han genbesøgt nogle udvalgte boliger sammen med 

en ingeniør og der blev efterfølgende lavet en samlet tilstandsvurdering. 

D. 23. april var bestyrelsen til møde i DOMI med Niels Munthe (driftschef), Preben Jacobsen 

(direktør) og Ole Berg (bygningskonsulent), for at høre, hvad de var nået frem til efter 

gennemgangen af alle boligerne. 

Rigtigt meget i boligerne står for at skulle renoveres indenfor de nærmeste mange år, samtidig 

med at krybekældrene er svært tilgængelige og der ingen isolering er under vores gulve. DOMI´s 

vurdering var, at det ville være billigere at totalrenovere boligerne eller bygge helt nye boliger, 

fremfor at fortsætte med at ”klat-renovere”. 

DOMI havde været i kontakt med en arkitekt, der havde tegnet forskellige foreløbige forslag til, 

hvordan afdelingen KUNNE komme til at se ud ved et eventuelt nybyggeri. Hovedformålet var at 

spørge os som bestyrelse, om vi ville være med på at skabe nye tanker, nye drømme for 

afdelingen. Alternativet, mente DOMI, er at boligerne kræver rigtig megen renovering med en 

væsentlig huslejeforhøjelse til følge. Umiddelbart var vi ikke som bestyrelse interesseret i en 

højere husleje, da vi synes den er høj nok i forvejen. Samtidig affødte det også mange spørgsmål, 

HVIS der skal totalrenoveres eller bygges nyt. Vi aftalte at mødes med DOMI igen inden 

sommerferien. 

Efterfølgende har vi samlet en masse spørgsmål, som vi ønsker at drøfte og afklare med DOMI. 

 

Uanset hvad der kommer til at ske i fremtiden med vores boliger, vil det komme til at tage MANGE 

ÅR, inden der sker noget, HVIS der skal totalrenoveres eller bygges nyt, da der skal samarbejdes 

med forskellige myndigheder og ikke mindst med os som beboere. Som bestyrelse vil vi naturligvis 

løbende informere jer, når der er noget nyt at fortælle om processen. 

Vi synes det er positivt, at DOMI har udtrykt ønske om en åben og involverende proces i 

samarbejdet med os som bestyrelse. 

 

 

 

Mvh. 

Afdelingsbestyrelsen i afd. 33 

Lena, Kirsten og Bitten 

 

 

 

 



 


