
Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 33 d. 19.09.2019 

Deltagere i mødet: Preben Jacobsen (direktør i DOMI), Torben Lokjær (medlem af 

Organisationsbestyrelsen og formand for afd. 38). Derudover var der 12 tilmeldte beboere, men 3 

afbud på dagen, så 9 beboere deltog i afdelingsmødet: Henning, Birgitte, Vera, Kitty, Annette, 

Gisela samt de tre bestyrelsesmedlemmer Kirsten, Lena og Bitten. 

 

1. Valg af dirigent: Torben Lokjær 

 

1.1 Valg af mødesekretær: Bitten 

 

1.2 Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen godkendt 

 

2. Beretning for perioden siden sidste møde v/formanden (Bitten): 

• Bestyrelsen indførte en flagordning, hvor beboerne kunne melde sig til at få flaget 

hejst på fødselsdage og andre mærkedage. Der var kun én beboer tilmeldt, udover 

bestyrelsen selv og derfor besluttede vi at nedlægge ordningen igen, så der 

fremover i december kan komme lys i vores flagstang fra starten af december 

måned (2 af fødselsdagene lå i december), til gavn for alle beboere.  Preben giver 

besked til Niels Peter (teamkoordinator for Det Grønne Team) om, at det fremover 

skal sættes op d. 1. december. 

• Bestyrelsen indførte også en Velkomsthilsen til nye beboere, hvor formanden gik 

rundt med en blomst og en hilsen fra afdelingsbestyrelsen – dette blev taget godt 

imod af de nye beboere – der har været fire indflytninger i det forgangne år. 

• Bestyrelsen fik opsat en ”batteri-postkasse” ved affaldsøen. 

• Efter ønske fra en beboer blev den store sten på parkeringspladsen ved affaldsøen, 

flyttet til hjørnet i bedet ved vaskehuset, da den optog en p-plads. 

• Derudover har bestyrelsen sørget for opfølgning i forbindelse med klipning af 

hækkene på fællesarealerne, opstramning i forhold til rengøring af vaskehuset samt 

bestilling af rengøring af vores affaldscontainere – Det Grønne Team gør dem rene 

indenfor de næste 1-3 måneder. Det koster kun afdelingen det halve af, hvad det vil 

koste at få eksterne folk til det. 

• I efteråret 2018 var bestyrelsen til møde i DOMI Bolig med direktør Preben 

Jacobsen og den daværende driftschef Niels Munthe, for at få overblik over 

afdelingens økonomi, ikke mindst ift. henlæggelser til vedligeholdelse, for at finde 

ud af, hvad der ville være muligt og give mening at få renoveret i afdelingen, inden 

den forestående kloakseparering.  

Vi fik oplyst, at der skulle laves en grundig gennemgang af boligerne i alle afdelinger 

med henblik på at få lavet en 15 års vedligeholdelsesplan for den enkelte afdeling 

og at driftschefen ville kontakte bestyrelsen, når det var vores afdelings tur til at 

blive gennemgået. 

Det blev i starten af februar 2019, hvor vi samtidig holdt et møde med driftschefen 

og Kenneth (den daværende teamkoordinator for Det Grønne Team), hvorefter vi 



gik en tur i afdelingen og gennemgik udearealerne – her blev det hurtigt 

konstateret, at der er svamp i jorden og at det er derfor at mange af vores hække er 

gået ud og de nyere hække ikke vokser, samt at flere steder, er støttemurene for 

enden af nogle haver, ved at ”falde sammen” – begge dele noget der også skal 

udbedres. I selve boligerne skal der nogle steder skiftes el tavler og alle steder skal 

der skiftes tage, døre og vinduer samt rørene i krybekældrene. Derudover skal der 

repareres terrasser og murværk ved både husene og de mure, der står i skellene på 

havesiden. Samtidig er badeværelserne små og det kan være en udfordring for 

hjemmehjælpen at komme til, der hvor der er brug for det, nogle boliger har været 

plaget af skimmelsvamp og samtidig har vi ingen isolering under vores gulve, 

hvorfor vi har et stort varmespild i boligerne. 

Efter gennemgangen af alle boliger og hvor udvalgte boliger fik en særlig grundig 

gennemgang af driftschefen sammen med en ingeniør/bygningskonsulent, var vi til 

møde i DOMI Bolig i foråret med Preben (direktør), Niels (driftschef) samt Ole Berg 

(bygningskonsulent i DOMI Bolig), hvor vi fik overblik over de udbedringer og 

renoveringer der er nødvendige i vores afdeling og sammenhængen med de penge, 

vi har sparet op til udbedringerne – af disse skal der også betales til den del af 

kloaksepareringen, som vi skal betale. Derfor vil det komme til at betyde væsentlige 

huslejeforhøjelser og vi har samtidig en kvadratmeterpris i forvejen på 937 kr. pr. 

kvm., hvilket er temmelig højt, for en såkaldt gammel afdeling. Til sammenligning er 

kvadratmeterprisen i det nyeste byggeri i Vejlgårdsparken på ca. 1000 kr. pr. kvm. 

og vi har jo samtidigt et højt varmeforbrug. 

DOMI Bolig foreslog derfor, at det ville være mest rentabelt for afdelingen og 

dermed for den enkelte beboer, at husene bliver revet ned og der bygges nye 

tidssvarende, moderne og energivenlige boliger. De ønskede at starte en proces, i 

første omgang med os som bestyrelse, i forhold til, hvad vi kunne have af drømme 

for vores afdeling fremadrettet. 

Vi holdt efterfølgende et møde mere med DOMI Bolgi ift. hvad der var vigtigt for os 

som afdelingsbestyrelse i en sådan proces, bl.a. de forskellige konsekvenser, der 

måtte være for den enkelte beboer, hvis vi henholdsvis valgte fortsat at 

”klatrenovere” eller bygge noget helt nyt. Det blev hurtigt klart, at uanset, hvilken 

vej, vi valgte at gå ad, vil det betyde genhusning af alle beboere, muligvis i flere 

omgange, hvis vi valgte fortsat ”klatrenovering”. 

Det var her vi nåede til lige inden sommerferien.                            

                          Beretningen godkendes. 

• Preben supplerer beretningen ift. hvorfor DOMI Bolig tænker nybyggeri: 

Vi skal passe på vores egne penge, da erfaringen er, at det kan blive dyrt for afdelingen, da 

der ikke er så meget tilskud (der er lignende erfaringer i afd. 2 og 37). Kommunen synes 

også, at vi skal tænke os grundigt om – dette har de givet udtryk for overfor Preben på et af 

de tilsynsmøder, han som direktør bliver kaldt ind til. 

Herefter fulgte forskellige spørgsmål og svar i forhold til den forestående proces bl.a. hvad 

der skal ske ift. kloaksepareringen og Preben fortalte, at det først forventes at skulle ske i 

2022-2023 og der derfor nu var god tid til, at finde ud af, hvad der skal ske i vores afdeling. 



(Såfremt vi på et tidspunkt vælger at stemme for et nybyggeri i afdelingen, skal der ikke 

kloaksepareres, som oprindeligt planlagt, men det vil så ske i forbindelse med nybyggeriet). 

Preben opfordrede derfor på det kraftigste til, at vi får valgt en ny bestyrelse (eller 

alternativt et byggeudvalg).  

Det vil sikre, at det netop bliver os som beboere i afd. 33, der får indflydelse på afdelingens 

fremtid – alternativt vil det blive Organisationsbestyrelsen der vil indgå i samarbejdet med 

DOMI Bolig om afdelingens fremtid. 

 

2.1 Godkendelse af budget: 

Opsparingen forøges, da der skulle have været hjemtaget nogle lån, der skulle afdrages, 

derfor går pengene til henlæggelser og vi får derfor ingen huslejeforhøjelser 

Budgettet godkendes. 

 

2.2 Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb: 

Lena fremlagde, hvad der er tilbage af penge. Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Indkomne forslag: 

16 stemte for Gisela´s forslag og 2 stemte imod (hver husstand har 2 stemmer). 

Preben får Niels Peter (teamkoordinatoren for Det grønne Team) til at plante 4 æbletræer 

og så sommerblomster (når det bliver forår) på fællesarealet ved flagstangen. 

 

3.1 Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde: 

Vi holder ikke et særskilt regnskabsmøde. 

 

4. Valg til afdelingsbestyrelsen: 

Der var desværre ingen, der ønskede at stille op til en afdelingsbestyrelse. 

 

Der blev alternativt valgt et Byggeudvalg, der løbende skal være i dialog med DOMI Bolig 

omkring, hvad der skal ske med vores boliger fremover. Når Byggeudvalget finder det 

relevant, vil de øvrige beboere blive inviteret til møde om ”byggeplanerne”. 

Følgende beboere ønskede at deltage i Byggeudvalget: Henning, Gisela og Lena. 

 

5. Valg af Repræsentantskabsmedlem: Gisela. 

 

6. Eventuelt: 

 

I løbet af foråret og sommeren er der mange unge mennesker, der ikke bor i afdelingen, 

som tager ophold ved bord-/bænkesættet på fællesarealet ved vaskehuset. De efterlader 

tomme cigaretpakker, tomme spiritusflasker, osv.: vi stiller det i Fyrrummet (Preben giver 

besked til Serviceteamet).  

Der er fortsat et problem med rengøringen af vaskeriet: Preben undersøger om vi, ved at 

betale et lidt større beløb, kan få gjort alt rent i vaskehuset, modsat nu, hvor der kun bliver 

rengjort dele af vaskehuset. 

 


