
Referat fra bestyrelsesmøde i afd 38 i 

Domi bolig 

Sted: Afdeling 38, Engkærgårds alle 

Dato: 13.08.2019 

Klokkeslæt:             19.00 

Deltagere: Torben Lokjær, Kirsten B Nelson, Frede Nygaard, Lis Kirk, Irene Rasmussen, Tina Pouls samt 

Vibeke Stokholm  

1. Ingen Beboerhenvendelser 

2. Beboerklager, der blev behandlet en skriftlig klage, underskrevet af 5 beboere, der 

blev klaget over affald og cigaretskodder på parkeringspladser og specielt omkring 

ungdomsboligerne fra nr 208 til 216. Det blev besluttet at rundsende infobrev men 

særligt opmærksomhed på oprydning efter os selv på fællesarealer. 

3. Vi er blevet lovet svar fra Aarhus kommune, I denne uge (34), omkring søen. Den nye 

robotplæneklipper, der kører på græsset omkring søen, er der stor tilfredshed med 

den gør et fint arbejde. Ved de grønne mænds garage opsættes der et stakit over mod 

Engholt, dette gøres for at begrænse beboerne på Engholts anvendelse af vores 

parkeringsplads. Der bliver samtidig opsat skilte ved parkeringspladserne ved 

fælleshuset med teksten, parkering kun for afdelingens beboere og gæster. Den 

lovede markering af parkeringspladser samt opfyldning af huller har driftafdelingen 

lovet vil ske snarest muligt. Torben kontakter driftsafdelingen (NP) omkring 

storskraldsrum og de manglende bure til sortering og om beskæring af træer og 

buske ved de asfalterede stier. 

På Markvandring i starten af oktober, bliver problemet med døde hækplanter og vores 

nye engbede på skråningen taget op med driftafd. Klipning af brede hække ved 

parkeringspladser ved fælleshuset tages også op. 

4. Vi drøftede, hvad vi gør i de tilfælde, hvor beboerne ikke passer deres forhaver. Det 

blev besluttet, at Torben beder DOMI Bolig skrive til beboerne om deres pligt til at 

passe forhaverne.  

 

 



2 

5. Flagning ved fælleshuset, Frede vil stadig gerne stå for flagning både på flagdage og 

ved bestilling i forbindelse med arrangementer i fælleshuset. Der kan dog være dage 

hvor Frede ikke kan hejse flaget, bla i Fredes ferie, på de dage er det ok at spørge 

andre fra bestyrelsen om de kan klare både hejsning og nedtagning. 

 

 

Referent: Torben Lokjær 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


