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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 28.september 2020  
 

 

Fremmødte:  

Victor Jensen – VJ  Gunnar H, Nielsen – GHN   

Birgitte M. Petersen – BMP  Niels Erik Sørensen - NES 

Bente Fisker – BF   

 

 
Godkendelse af referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet 31. august 2020. 

Godkendelse af referat fra Ordinært afdelingsmøde 10. september 2020. 
 

Referaterne blev godkendt og underskrevet. 

 

 

Udestående arbejdsopgaver.  
 

Bestyrelsen arbejder fortsat på, at de nedlagte affalds-øer omdannes til P-pladser.  

Dette er aftalt med NP. 

 

Skemaet for udestående arbejdsopgaver blev gennemgået og tilrettet, og bliver  

sendt til NP. 

 

 

Aktivitetsudvalget. 
 

Mandags-hyggeaften kører stabilt. 

 

 

Kontakt til DOMI Bolig siden sidst. 
 
Den mailkorrespondance, der siden sidste møde har været mellem DOMI Bolig og 

formanden, blev gennemgået. 

 

 

Klager over Lejemål. 

 
Afdelingsbestyrelsen forholder sig til klagerne og henstiller til, at DOMI Bolig handler på 

henvendelserne. 

 

 

Hestetræksti. 
 

Kommunen har reetableret Hestetrækstien og Tinglysningen er annulleret. 

Advarselstrekant med hest og rytter i højre side lige efter byskiltet er ikke fjernet, og 

Afdelingsbestyrelsen kontakter John Spælling. 
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Blomsterbed i Frugthaven. 

 
Afdelingsbestyrelsen blev enige om at give bedet en chance til næste forår, hvor det så 

vil blive vurderet igen. 

 

 

Skråning ved majsmark mod syd. 

 
Afdelingsbestyrelsen kontakter NP, for at få slået resten af skråningen. 

 

 

Eventuelt. 
 

Bestyrelsen blev enig om, at få fjernet indhegningen v/bagsiden af Fælleshus, samt at 

fjerne skæve sten ved Grillen og derefter så græs på hele området. 

Formanden kontakter NP. 

 

 

Informationsmøde for Repræsentantskabsmedlemmer 24. sept. 2020.  
 
Formanden Victor Jensen, Birgitte Pedersen og Bente Fisker deltog. 

Formanden gav et referat fra mødet. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen har fået en henvendelse vedr. boligbytte. 
 

Haves: 4 værelses lejlighed på 102 m2 i Vejlgårdsparken, afd. 47. 

Ønskes: 4 værelses lejlighed i afd. 36 Tværgade. 

Hvis det skulle have interesse, kan der rettes henvendelse til Formand Victor Jensen. 

 

  

Mødet blev afholdt efter forskrifterne, med god afstand til deltagerne og håndsprit. 

 

 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er mandag 26. oktober 2020. 
 

 

 

Referent: Bente Fisker 
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