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Afdelingsbestyrelsen Afdeling 36. – Bestyrelseslokalet Tværgade 79, 8340 Malling. 

E-mail: larsvictorjensen@gmail.com  

Åbningstid: Sidste mandag i måneden mellem 19:00 og 19:30 (Dog ikke juli og december måned). 

 

Referat af Ordinært Afdelingsmøde i Afdeling 36,  

onsdag 18. september 2019. 
 

Fremmødte fra bestyrelsen: 

 Lars Victor Jensen – Birgitte M. Petersen – Niels Jørn Nielsen – Gunnar H. Nielsen – Bente Fisker. 

Fra DOMI: 

Direktør Preben Jacobsen – Organisationsbestyrelsesmedlem Stine Kallerup Sørensen. 

Antal deltagere til det Ordinære Afdelingsmøde: 55 

 

1.  Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og takkede for det fine fremmøde. 
 

Derefter blev Stine Kallerup Sørensen foreslået som dirigent og blev valgt. 
 

Dirigenten kunne konstatere, at det ordinære afdelingsmøde var lovligt indvarslet,  

og det var et beslutningsdygtigt afdelingsmøde. 
 

Gunnar, Stine og Line blev valgt til stemmetæller. 
 

1.1 Valg af mødesekretær 

Bente Fisker blev valgt. 
 

1.2  Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen blev godkendt. 
 

2.  Beretning for perioden siden sidste år 

Beretning blev fremlagt af Formand Victor Jensen. 
(Afdelingsbestyrelsen beretning er vedhæftet/vedlagt) 
 

Der var et spørgsmål til beretningen om ”heste-trækstien”. 
Formanden oplyste, at Aarhus Kommune står for at reetablere stien med græs. 
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Beboerne i nr. 51 har ikke fået et velkomstbrev; det er en beklagelig fejl, og velkomstbrevet vil 
blive lagt i postkassen. 
 

2.1 Godkendelse af budget 

Budget blev fremlagt af Niels Jørn Nielsen – budgettet blev godkendt. 
 

2.2  Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb 

Regnskabet blev fremlagt af Birgitte Petersen – regnskabet blev godkendt. 
 

3.  Indkomne forslag 
 

1.  Forslag fra afdelingsbestyrelsen om etablering af nye nedgravede affaldsbeholdere. 
 

Der var mange spørgsmål, for og imod, til dette forslag. 

Formanden redegjorde, for begrundelsen for, at det er en god ide at vedtage forslaget. 

Direktør Preben Jacobsen redegjorde for, at det er Århus Kommune der har lavet beregningerne 

for antal affaldsbeholdere, kapacitet og antal tømninger, som dog senere kan justeres. 

Afstemning:  

Ja stemmer 63 – nej stemmer 4 – blanke stemmer 2 

Forslaget blev vedtaget. 

 

2.  Forslag om ændring i vedligeholdelsesreglement Afsnit V pkt. 2. 

Ændres til: Rydning af sne m.m. foran indgangsareal og postkasse foretages af lejeren. 

Forslaget blev vedtaget. 
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3. Forslag fra Mette Pedersen nr. 149 – Naturgræs i afdelingen. 

Forslagsstilleren fremlagde selv sit forslag. 
Afdelingen har nedlagt flere områder med buske/blomster til arealer med sten eller græs. 
Der var en meget livlig debat for og imod projektet – efter en lang debat, blev der vedtaget et 

ændringsforslag, som forslagsstilleren var indforstået med. 

Der blev vedtaget, at bestyrelsen forsøger, at etablerer et område som forsøg, og at 
forslagsstilleren bliver inviteret med til møde med Afdelingsbestyrelsen og ”de grønne mænd”. 
 
 
4. Forslag fra Afdelingsbestyrelsen – Lejestigning på Fælleshusets lokaler. 
 
Ændres til: Fremtidig leje af Fælleshusets lokaler er Kr. 1.000 – forslaget blev vedtaget. 
 

3.1  Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde. 

Der blev vedtaget, at der ikke skal være et regnskabsmøde. 
 

4.  Valg af afdelingsbestyrelse. 

Birgitte Petersen – genvalgt   -     Gunnar H. Nielsen – genvalgt 
Niels Erik Sørensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

Suppleanter: Karsten Beck - 1. Suppleant    -     Anne Marie Holst - 2. Suppleant 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 

5.  Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

Det blev vedtaget, at repræsentantskabsmedlemmer vælges af bestyrelsen. 
 

6.  Eventuelt. 

En beboer meddelte, at der bliver kørt for stærkt på stamvejen. 
Det er bl.a. Hjemmeplejen og en beboer der var til stede i salen, men da ”fartsynderen” ikke blev 

udpeget, kan der ikke gives en påtale. 

Bestyrelsen vil lave en skrivelse til alle beboere. 
Bestyrelsen vil også sørge for, at der bliver sat et skilt op med max. 20 km ved indkørslen på 
Stamvejen. 
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Hjælper skiltet ikke, kan der blive tale om at rette henvendelse til Århus Kommunes Hjemmepleje 

og til de/den beboer der ikke overholder dette. 

En beboer nævnte de udgåede træer/hække. 
Træerne bliver plantet og beboerne skal selv henvende sig til DOMI Bolig ang. hække. 
Formanden meddelte at bestyrelsen har gået 1. markvandring ang. hækklipning. 
2. markvandring finder sted snarest muligt. 

 
 
En beboer er desværre blevet fejlinformeret vedr. hækklipning. 
Hækken skal klippes på begge sider og i toppen. 

 

Hvis man ønsker et nyt hegn, fordi det eksisterende er råddent,  
skal man henvende sig til DOMI Boligs serviceafdeling. 

Sluttelig under punktet ”Eventuelt” fik Niels Jørn Nielsen overrakt en gave af Formanden,  
som takkede ham for et fantastisk godt samarbejde i over 15 år, både som 

Afdelingsbestyrelsesmedlem og som Afdelingsbestyrelsesformand. 

Ordensreglement for DOMI Bolig Afdeling 36 skal findes på www.domibolig.dk for Afdeling 36. 

 

Afdelingsbestyrelsesformanden bød herefter de tilmeldte på smørrebrød og en øl eller vand. 
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