
 Tværgade 25 - 235, 8340 Malling 03-02-2020 

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 27. januar 2020  
 

 

Fremmødte:  

Victor Jensen – VJ  Gunnar H, Nielsen – GHN   

Birgitte M. Petersen – BMP Karsten Beck – KB 

Bente Fisker – BF  Niels Erik Sørensen 

 

 

 

➢ Godkendelse af referat fra 25. november 2019. 
 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

➢ Udestående arbejdsopgaver.  
 

Skemaet for udestående arbejdsopgaver blev gennemgået og revideret. 

Det reviderede skema sendes til NP. 

 

 

➢ Aktivitetsudvalget. 
 

Snapse-aften d. 28. februar 2020. 

 

Fællesspisning d. 15. april 2020. 

 

Cafe-aften om mandagen er kommet godt i gang. 

 

 

➢ Gennemgang af Formandens mange mails med DOMI Bolig.  
 

Siden sidste afdelings bestyrelsesmøde har der været en omfattende mail-

korrespondance mellem Formanden og DOMI Bolig, disse mails blev gennemgået. 

 

Den 13. februar 2020 kl. 14.30 er der møde i Fælleshuset med John Spælling 

Kristensen, DOMI Bolig og bestyrelsen, vedr. en Bygningsgennemgang og Afdelingens 

årshjul. 

 

Vi afventer stadigvæk påbegyndelsen af renoveringen efter fjernvarmen. 

 

I forbindelse med fjernvarme renoveringen er der niveauforskelle ved brønd-ringe ved 

lejemålene nr. 125 – 127 – 129 – 191; Projektchef John Løfquist kontaktes. 

 

Parkering forbudt skiltene på Tværgade ønskes fjernet. 

 

NP. Arbejder på at få sti-belysningen gjort intakt ved nr. 115.  
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➢ Sti systemer. 
 

Gunnar fremviste billeder af de stisystemer der er værst medtaget. 

Bestyrelsen blev enig om, at de stier hvor belægningen er ved at skride ud mod 

skrænt, har første prioritet. 

Dette drøftes med DOMI Bolig. 

 

Renoveringen af belægningen foran Fælleshus skal være det første, der tages fat på. 

Udgiften bør deles mellem DOMI og afd. 36, da DOMI Boligs maskiner har været med til 

at ødelægge belægningen. 

 

Birketræ ved p-plads ved Fælleshus skal fældes, da der falder mange grene ned på de 

parkerede biler. Der plantes et søjlekirsebærtræ i plænen. 

 

Den 9. marts 2020 kl. 18.30 er der Dialogmøde med Organisationsbestyrelsen ved 

Herdis Larsen og Stine Kallerup. 

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem deltager. 

 

 

 

Der afholdes Informationsmøde for Repræsentantskabsmedlemmer d. 2. april 2020. 

 

 

 

 

➢ Eventuelt. 
 

Der var ingenting under eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Bente Fisker. 
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