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Afdeling 36. 

   

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 25. november 2019  
 

 

Fremmødte:  

Victor Jensen – VJ  Gunnar H, Nielsen – GHN   

Birgitte M. Petersen – BMP Karsten Beck – KB 

Bente Fisker – BF  Niels Erik Sørensen - NES 

 

 

 

➢ Godkendelse af referat fra 28. oktober 2019. 
 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

Der var en henvendelse fra en lejer:  

Efter Fjernvarmerenoveringen er der, ud for lejemålet, opstået en stor vandpyt på 

stisystemet. 

Dette bliver meddelt DOMI Bolig. 

 

 

➢ Udestående arbejdsopgaver.  
 

Skemaet for udestående arbejdsopgaver blev gennemgået. 

Beskæring af træ ud for lejemål nr. 45 tilføjes udestående arbejdsopgaver. 

 

➢ Aktivitetsudvalget. 
 

Jule-klip-dag gennemføres ikke pga. manglende interesse. 

 

Der er én hygge-aften tilbage i år, derefter holdes der juleferie. 

 

 

➢ Reetablering af de grønne områder efter fjernvarmerenovering.  
 

Som aftalt er reetableringen stadigvæk ikke påbegyndt.  

Der mangler sand mellem fliser og opretning af bedene, hvornår påbegyndes dette? 

Græs og beplantning gennemføres til foråret.  

 

 

➢ Muffelukkede rør i bryggers. 
 

Formanden har nu fået kontakt med Fjernvarmen, og 2. december 2019 vil der blive 

fremvist et forslag til lukning af rørenderne. 
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➢ Eventuelt. 
 

Vedr. nedgravede affaldsøer. 

Kommunen har vedtaget at afdelingen skal have 3 affaldsøer, der er tilsendt os en 

skitse over placeringen. 

Indtil videre er placeringen godkendt af bestyrelsen. 

 

Støttemur ved Fælleshus bliver udskiftet med Super8 sten og ny beplantning. 

 

Vedr. Strømpeforing adviseres beboerne løbende. 

 

Vedr. parkering. 

Der er nødvendigvis ikke parkering foran ”egen hoveddør”, og der må ikke parkeres på 

Stamvej og græsplæner. 

Hjemmeplejen kontaktes af DOMI Bolig. 

 

Banko-aftenen forløb fint, der var stor deltagelse. 

Bestyrelsen har vedtaget, at der fra næste år til vores årlige Banko-spil, ikke længere 

er 2 gratis bankoplader pr. husstand. 

Prisen pr. plade er stadigvæk 10,-kr. 

 

Bestyrelsen kontakter DOMI Bolig vedr. julebelysning på Fælleshuset. 

 

 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er 27. januar 2020. 
 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker beboerne en 
glædelig jul og et godt nytår. 

 

 

 

 

 

Referent: Bente Fisker. 
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