
 Tværgade 25 - 235, 8340 Malling 29-06-2021 

Afdeling 36. 

   

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

E-mail: larsvictorjensen@gmail.com – Facebook: afdeling 136 tværgade 

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

 

 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet mandag 21. juni 2021.  
 

 

Fremmødte:  

Victor Jensen – VJ  Gunnar H, Nielsen – GHN   

Birgitte M. Petersen – BMP Carsten Beck – CB  

Bente Fisker – BF  Niels Erik Sørensen – NES  

 

 
 

Godkendelse af referat fra 31. maj 2021. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

Udestående arbejdsopgaver.  
 

Der er ingen ændringer i skemaet for udestående arbejdsopgaver. 

Bestyrelsen er enige om at vente til efteråret med nyplantninger, men mener dog, at 

der godt kan sås græs de steder, der mangler.  

 

 
Aktivitetsudvalget. 
 

Der blev afholdt et fint Sct. Hans arrangement med 34 deltagere, og med meget flot 

underholdning af Grandivi. 

 

 
Kontakt til DOMI Bolig siden sidst. 

 
 Der var ingen kommentarer til mailkorrespondancen. 

 

 
 

Den generelle tilstand i afdelingen. 
 

Afdelingen lider stadig udseendemæssigt af manglende færdiggørelse af vore grønne 

områder efter fjernvarme- og strømpeforinger, men afdelingsbestyrelsen har i 

samarbejde med serviceafdelingen lavet den aftale, at dette udbedres til efteråret ifht. 

beplantning- og såninger. 

 

Derudover er afdelingsbestyrelsen i dialog med serviceafdelingen vedr. forskellige 

opgaver i afdelingen. 

Koordinering af disse opgaver vil blive aftalt mellem John Spælling/NP. /formanden afd. 

36. 
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Ordinært repræsentantskabsmøde. 

 
Mødet blev afholdt 15. juni 2021 kl. 18.00. 

Formanden Victor Jensen, Birgitte M. Petersen og Bente Fisker deltog. 

Det var et godt repræsentantskabsmøde, holdt i en god tone, dog kunne det ønskes, at 

der blev anvendt lydanlæg af hensyn til mødets hørehæmmede. 

Der var mange gode indlæg og mange kommentarer med en livlig debat. 

DOMI Boligs administration fik ros fra revisionen. 

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og der blev valgt 1 ny suppleant. 

 

 

 
Eventuelt. 
  

Der var ingen emner under eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker beboerne i afd. 36 

 

en rigtig dejlig sommer.  

 
 

 
 
 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er mandag 30. august 2021. 

 
 

 
 

Referent: Bente Fisker 
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