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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 Afdelingsbestyrelsesmødet mandag 22. februar 2021. 
 
(Mødet blev afholdt i Selskabslokalet med 2 meters afstand mellem 

deltagerne!) 
 

(Formanden medbringer afspritningsmidler!) 
 

 
 

➢ Godkendelse af referat fra 25. januar 2021. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

➢ Udestående arbejdsopgaver. 

 

Udestående arbejdsopgaver blev gennemgået, og opdateret skema sendes til NP. 

 

 

➢ Aktivitetsudvalget. 

 

På grund af Corona restriktioner ingen aktiviteter. 

 

 

➢ Kontakt til Domi Bolig siden sidst. 

 

Er der nogen, der har kommentarer til mailkorrespondancen siden sidste møde? 

 

Enkelte punkter blev gennemgået, men ingen undrende spørgsmål. 

 

 

➢ Møde med NP. 4. februar 2021. 

 

 

Vi har fundet penge til 6 nye parkeringspladser. 

 

Vi får afsluttet beplantningen efter fjernvarmerenoveringen. 

 

Vi får afsluttet beplantningen på øverste højre parkeringsplads efter 

Strømpeforingen. 

 

Vi får ”smuthullerne” til Stenhøjgårdsvej blokeret. 

 

 

➢ Domi Bolig Afdeling 36 har en lukket Facebook side. (Afdeling 36) 
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➢ Eventuelt. 

 

 

Som mange af vore lejere har ønsket, har vi nu fået 6 ekstra parkeringspladser. 

Det har været muligt at etablere disse parkeringspladser, fordi vi har fået nye affaldsøer, som 

vi fik hjælp til betalingen af fra Domi Boligs Organisationsbestyrelse. 

Da afdelingen blev etableret i 1979, var der ikke mange lejemål med 2 biler i husstanden, men 

det er der nu mange lejemål, der har! 

 

Flere lejemål med 2 biler tager allerede det hensyn, at nummer 2 bil på lejemålet placeres på 

én af de parkeringspladser, hvor der erfaringsmæssigt ikke holder så mange biler, selvom det 

giver et par ekstra skridt til bilen. 

 

Afdelingsbestyrelsen vil gerne opfordre til, at flere af vore lejere tager dette hensyn, så vi ikke 

på hvert Ordinært Afdelingsmøde skal diskutere problematikken omkring parkering! 

 

 

 

 

Næste Afdelingsbestyrelsesmøde er mandag 29. marts 2021.  
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