
 Tværgade 25 - 235, 8340 Malling 05-11-2019 

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. oktober 2019  
 

 

Fremmødte:  

Gunnar H, Nielsen – GHN  Birgitte M. Petersen – BMP

 Karsten Beck – KBB  Bente Fisker – BF   

Niels Erik Sørensen - NES  Victor Jensen – VJ 

 

 

➢ Godkendelse af referat fra 30. september 2019. 
 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

➢ Udestående arbejdsopgaver. 
 

De træer langs Stamvejen der er gået ud, vil blive udskiftet. 

 

 

➢ Aktivitetsudvalget. 
 

Fællesspisningen var en hyggelig sammenkomst med dejlig mad. 

 

Kryddersnapse-aften er under udarbejdelse. 

 

Jule-klip-dag kan forsøges igen, hvis der er interesse for det. 

Kontakt venligst Aktivitetsudvalget i nr. 93, hvis du synes, det er en god ide. 

 

 

➢ Reetablering af de grønne områder efter fjernvarmerenovering.  
 

Afd. bestyrelsen gik en tur d. 28.oktober 2019.  

Generelt ser det godt ud, men der var 16 punkter som bestyrelsen ikke var helt 

tilfredse med, og disse vil blive sendt med billed-dokumentation til  

Projektchef John Løfquist, DOMI Bolig. 

 

 

➢ Muffelukkede rør i bryggers. 
 

Afd. Bestyrelsen afventer stadig en løsning. 
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➢ Eventuelt. 
 

Projektet med etableringen af forsøgs-bed med sommerblomster/naturbeplantning, vil 

GHN. tage sig af, i samarbejde med forslagsstilleren og ”de grønne mænd”.  

Det er besluttet, at bedet bliver anlagt i plænen med frugttræerne, og 

Afdelingsbestyrelsen har en aftale om, at vedligeholdelsen foretages af forslagsstilleren  

at det bliver vedligeholdelses frit. 

 

Afd. Bestyrelsen er blevet kontaktet af en lejer, som har vand i krybekælderen.  

Der tages kontakt til DOMI. 

 

Afd. Bestyrelsen har besluttet, at der foretages ”Plankeværks-vandring” om foråret, og 

”Hæk-vandring” umiddelbart efter 1. august. 

 

Afdelingsbestyrelsen skal have skåret nogle grene foran Afdelingens uglekasser væk, så 

der bliver nemmere ”indflyvning” for natugler og tårnfalke, så vi kan få lidt ”hjælp” til 

rotte/muse bekæmpelse! 

 

Afd. Bestyrelsen har besluttet, at der sendes en skrivelse ud til beboerne om korrekt 

affaldssortering. 

 

Banko-aften bliver d. 21. november 2019.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Referent: Bente Fisker. 
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