
Bestyrelsesmøde d 26.3.19 i afd. 34 Engdalgårdsvej Domi. 

 

Til stede:  Alice, Kenneth (Suppleant) Samt Jeanne Referent. 

Rolf er som første suppleant, trådt ind i bestyrelsen, i stedet for Daniel, der er fraflyttet 

afdelingen d 15.3.2019 . 

Punkter til dagsorden. 

1 . Regnskab til underskrift fra Domi. 

2. Ansøgt tilskud fra Domis hovedbestyrelses Arbejdes arbejdskapital. 

3. Afd. 34 Jubilæum d. 11.5. 

4. Renovation  

5 Jfr sidste referat, ansøgning. 

6. Storskrald. 

Evt . 

Ad 1. 

Afdelingens årsregnskab er forelagt bestyrelsen, det er taget til efterretning og sendes retur til 

Domi, med bestyrelsens påtegning.  

Ad 2.  

Bestyrelsen har ansøgt Domis hovedbestyrelse om et tilskud til vores jubilæum fra Domis 

Arbejdskapital., da den tidligere siddende bestyrelse ikke har fået, lavet aftale om henlæggelser 

til denne dag. Vi har dog fået afslag på det ansøgte, og må nu finde penge i afdelingens budget. 

Vi er af den opfattelse, at vi nok skal få et fint arrangement, men der kan komme en lille egen 

betaling, til drikke vare.   

Ad 3. 

Vi undersøger økonomien en sidste gang, og der vil snarest komme en indbydelse ud til 

afdelingens beboer. HUSK DEN 11.5.19 der afholder vi 50 år jubilæum 

Ad 4. 

Bestyrelsens følger stadig med i, den nye affaldssortering model. Bestyrelsen har i skrivende 

stund modtaget en henvendelse, om at en beboer syntes det er træls at lågene vender forkert, 

og dette kan virke besværligt, for os knap så høje. Vi henviser endnu en gang til den fælles 

affaldsø, ved midterste række, ifald man syntes det er for tungt eller, den spand tættest på ens 

husstand, måtte være fyldt. 

 



Ad. 5 

For et år siden, da bestyrelsen søsatte det nye legepladsprojekt, blev det aftalt at Daniel skulle 

lave en ansøgning, til et projekt omhandlende fitness redskaber, i den ene ende af pladsen. 

Dette blev endnu en gang drøfter på sidste møde og Daniel lovede at, gøre det for os inden han 

flyttede. Vi har dog ikke modtaget noget materiale endnu, og den pt siddende bestyrelse har 

aktuelt ikke tid til at, lave en sådan ansøgning. 

Ad.6 Det påhviler den enkelte lejer selv at ringe efter storskrald på tlf. 89401600, hvis man har 

sådan noget der skal afhentes. Det henstilles til at, man først sætter det affald man måtte have 

til afhentning, ud tidligst 2 dage før. (Århus varme som afhenter affaldet - opfordrer dog først til, 

det stilles ud aften før). 

EVT. 

Rettelse til sidste referat – potentilla buske bliver ikke fjernet i denne omgang, da vi vil 

prioritere evt.  nye hækkeplanter, ifald afd. bestyrelsens forslag bliver vedtaget til mødet i 

august. 

Referatet deles ud til de beboere der er tilmeldt denne ordning, samt lægges på afdelingens FB 

side. 
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