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Referat af afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag den 28. maj 2019 
 
 

 

1. Godkendelse af referat fra 29. april 2019 
 

Referat godkendt og underskrevet. 
 

 

2. Repræsentantskabsmødet 23. maj 2019 

 
Et velafholdt møde med en oplagt direktør. 

 
Flot gennemgang af advokaten om forløbet af Afd. 35. 

 

God forklaring af nyt valg af boligforeningens Revisor til Deloitte. 
 

Mødet blev holdt i en god tone, men det var særdeles beskæmmende 
af Organisationsmedlem og tidligere Formand Claes Jensen nu på 

andet år åbenlyst miskrediterer den tidligere direktør for løn og fælles 
interesser med Boligforeningens samarbejdspartnere! 

Mange direktører/forretningsførere plejer interesser i diverse 
erhvervsklubber, sportsklubber og lignende. 

Endnu mere utilstedeligt er det, at nævne den tidligere direktørs løn 
som problematisk, idet det er Claes Jensen, som daværende 

Organisationsformand har godtaget direktørens løn! 
 

Det var særdeles god mad, der blev serveret på Malling Kro. 
 

Der er stor fokus på sprøjtefri pleje i Domi Bolig.       
 

 

3. Udestående arbejdsopgaver. 
 

Niels Jørn Nielsen reviderer planen og sender til Niels Peter Roland. 
 

 
4. Aktivitetsudvalget. 

 
Sankt Hans aften 23. juni 2019 bliver der stegt en pattegris bag ved 

Fælleshuset. 
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5. Stisystemet efter fjernvarmerenovering. 

 

Entreprenør har lovet at rette op på de ikke tilfredsstillende 
belægninger. 

 
  

6. Beplantning omkring Fælleshuset. 
 

       Buske og knækstensmur renoveres til efteråret. 
 

 
7. Afdækning af gamle fjernvarmerør i bryggers. 

 
        Fjernvarmeværket er tæt på at fremvise en løsning. 

 
 

8. Budget. 

 
        Budget gennemgået, få ændringer gennemføres med Heidi. 

 
 

9. Eventuelt. 
 

 
        Afdelingsbestyrelsen mangler besvarelse fra den tidligere Driftschef  

        Niels Munthe, og efter aftale sendes disse spørgsmål til Direktør       
        Preben Jacobsen. 

 
 Ventilation i Fælleshus virker ikke. 

 Gavl ved Lejemål 171. 
 Gavl ved Lejemål 143. 

 Hestetræksti. 

 
        Afdelingsbestyrelsens nye bankforbindelse bliver Djursland Bank. 

        Afdelingsbestyrelsen skifter hævekort. 
        Afdelingsbestyrelsen er i tvivl om der er hævegebyr i  

           Dankortautomaterne? 
        Formanden taler med Heidi. 
          

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er 24. juni 2019 
  

mailto:afd.136@mail.dk

