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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 31. august 2020  
 

 

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 29. juni 2020. 
 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

Udestående arbejdsopgaver.  
 

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

Dette aftales med NP 

 

Skemaet for udestående arbejdsopgaver blev gennemgået og tilrettet, og er blevet 

tilsendt NP. 

 

 

Aktivitetsudvalget. 
 

Der startes igen op med mandags-hygge-aften d. 7. september 2020. 

Aktivitetsplan uddeles til beboerne. 

 

 

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

blev gennemgået. 

 

 

Ordinært Afdelingsmøde 10. september 2020. 
 

Retningslinierne for afholdelse af Ordinært Afdelingsmøde bliver fulgt. 

Der må kun komme 1 person fra hver husstand. 

Der bliver ingen forplejning – kun øl og vand i pausen. 

Bestyrelsen lavede en prøveopstilling af stole med afstand, det fungerede, så derfor 

afholdes mødet i Selskabslokalerne Tværgade. 
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-fortsat- 

 

Formandens beretning blev godkendt af bestyrelsen. 

 

Budget for 2021 blev godkendt af bestyrelsen. 

 

De indkomne forslag blev gennemgået af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen var enige om, at P-forbudt skiltene måske skal op igen på Tværgade. 

 

 

 

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

 

 

Storskrald og Byggeaffald. 
 
Skal Storskralderummet nedlægges? 

Bestyrelsen blev enig om, at undersøge hvad udgiften er på Storskralderummet, kontra 

udgiften til en container én gang om måneden. 

 

Byggeaffald såsom fliser, murbrokker og betonklumper skal, som sædvanlig, for egen 

regning afleveres på Affaldsstationen i Malling. 

 

 

 

Eventuelt. 
 

Bestyrelsen drøftede et forslag om at oprette en byttecentral, der var enighed om, at 

det ikke var relevant, at nedlægge Storskrald og så oprette en ”Klunse-station”. 

 

Et årligt loppemarked i afdelingen kunne måske vare en mulighed. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Referent: Bente Fisker 
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