
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6-11-2019 

 

Til stede: Bent Carlsen, Marianne B. Larsen, Viggo Christensen, Morten Andersen og 

Vivi Gotfredsen  

Mødeleder: Vivi Gotfredsen  

Referent: Vivi Gotfredsen 

 

DAGSORDEN 

Ad. Pkt. 1: Nye tage 

Arbejdet med udskiftning af tagene i afd. 39 er afsluttet. Det forventes, at 

håndværkerne er helt væk inden jul. 

 

Ad. Pkt 2: Siden sidst 

Opfølgning fra afdelingsmødet: 

 En repræsentant fra DOMI og en fra vandværket har undersøgt vandet hos en 

beboer, der havde oplevet jernsmag i drikkevandet. Der er taget vandprøver i 

området og smagt på vandet hos beboeren. Der er hverken fundet noget i 

vandet hos beboeren eller i vandprøven. 

 DOMI har haft kontakt til Techem vedr. de installerede fjernaflæste målere. 

Techem har skriftligt meddelt DOMI, at sendeeffekten fra deres målere er 

langt under EU grænseværdien og til sammenligning væsentligt mindre end 

sendeeffekten på et almindeligt trådløst wifi.  

 Installeringen af vandmålere starter i uge 48. 

 I det nye år bliver der indkaldt til idemøde vedrørende forslag til placering af 

nye træer til erstatning for dem, der bliver fjernet sammen med hækkene ved 

p-pladsen. 

 

Havevandring: 

Afdelingsbestyrelsen har været på havevandring med de grønne mænd. Det blev her 

aftalt, at hækkene ved p-pladserne bliver fjernet i løbet af vinteren. 

 

Ad. Pkt. 3: aktiviteter resten af 2019 

Husk julebanko tirsdag den 26-11-2019 som tidligere annonceret. 



Tirsdag den 17.12.19 kl. 14.00 er der tirsdagshygge-julefrokost i Fælleshuset. Det 

koster 100 kr. at deltage i frokosten. Øl og vand kan købes til rimelige priser. 

Hver deltager medbringer to små pakker til ca. 20 kr. pr. stk. til pakkelegen 

Tilmelding og betaling senest tirsdag d. 10.12.19 til Vivi, Mallinggårdsvej 12 B. 

 

Ad. Pkt. 4: Eventuelt 

Der bliver traditionen tro opsat juletræ med lys i december ved Fælleshuset. 

 

Næste møde: onsdag d. 8-1-2020 kl 18 

Husk døren er åben for beboere, der har noget på hjertet fra 18 - 18.30 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 


