
Referat afdelingsmøde d. 6 februar 2019

Vi minder om at afdelingen har en Facebook gruppe den hedder "DOMI Engdalgårdsvej".

Derudover minder vi om at skraldespandene er fælles. Så hvis den der er tættest på dig er fyldt, så 
brug den næste. Skraldespandene ved skuret er størt så dem er der næsten plads i.

Dette rererat er hustandsomdelt til alle i afdelingen grundet: ny beboer og generel orientering om 
vedligehold og grønt område. Normalt kan alle referater findes på DOMI's hjemmeside under 
afdeling 34. http://www.domibolig.dk/afdelinger/34-engdalgaardsvej
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Det Grønne område

Daniel har kigget på puljer ifht at ansøge penge ifht etablering af nyt grønt område.

Bestyrelsen kiggede på fonde og puljer. Der er udarbejdet en skitse. Daniel udarbejder ansøgningen 
og sender til Jeanne som så sender ansøgningerne afsted.

Møde i DOMI

Alice og Jeanne har været til møde hos DOMI

Postkasser, vi skifter postkasser 2020. Penegene der skulle være brugt på lamper bruges her i stedet. 
Skraldeøer: Der er desværre ikke noget at gøre ved skraldeøerne, de er bygget så det er svært at 
bygge om. Hvis man åbner for meget op kommer lågerne til at klapre. 

Vi anbefaler alle beboere at bruge skraldeøen ved siden af hvis den der er tæt på ikke virker. Alle 
skraldespande er fælles. Den ved skuret er størst og åbnes forfra. Hvis en skraldespand på en række 
er fyldt, kan man således også bruge den ved skuret. 

DOMI’s grønne mænd administrerer ikke affald, og kan således ikke hjælpe med at tømme eller 
lignende. 

Potentilla buskene ved siden af affaldsøerne fjernes, og der hvor de står nu plantes ny beplantning. 
Mange af hækkene langs med stikvejene er gået ud. Der kan dog ikke bare plantes en ny for hvis 
den gamle er død af sygdom går den nye også ud. Der er gået svamp i mange af hækkene. Derfor 
foreslås at plante bøgehæk i stedet når der skiftes hæk. I husordenen fremgår liguster dog som 
eneste hæktype og bestyrelsen kan således ikke beslutte dette alene. Bestyrelsen vil derfor på næste 
afdelingsmøde foreslå ændringer i husordenen, så hæktypen kan komme til afstemning.

http://www.domibolig.dk/afdelinger/34-engdalgaardsvej


Dem der stadig har gamle sikringsskabe med porcelænssikringer får skabet skiftet I 2019. DOMI er 
I gang med at opstarte olierings- og malingsprocess af dørene i de to nederste rækker. Dette sker for 
at vedligeholde dørene i stedet for at skifte dem ud. Der bliver således ikke skiftet døre.
Der bliver således malet sokler og døre til foråret. Dobbelthusenes sokler er dog malet.

Jubilæum

Jubilæum er stadig den 11. maj. Vi har indhentet tilbud på buffet.

Det bliver et godt arrangement

Ændring i bestyrelsen

Daniel flytter fra afdelingen i marts. 

Rolf er førstesuppleant og intræder derfor i bestyrelsen i stedet.


