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Referat fra bestyrelsesmøde i afdeling 41, den 16.01.2022 
 
Siden sidst: 
Vi var desværre nødt til at aflyse vores julefrokost for beboerne i afdelingen. Der var ganske god 
tilmelding og derfor vil vi i bestyrelsen, i foråret, lave et andet socialt arrangement f.eks. spisning 
og hygge. I hører nærmere. 
Der har også været afholdt Informationsmøde, for DOMI Boligs repræsentantskab den 9/12-2021, 
hvor afdelingsbestyrelsen for afdeling 41 selvfølgelig deltog. Referatet herfra er at finde i Inside 
DOMI. 
 
Grøn omstilling: 

De grønne mænd er IKKE færdige endnu😉 Der er blevet lavet et bed hvor legepladsen var, der 
kommer flere buske/planter når vejret tillader det. 
Der er blevet plantet 3 store træer på den side hvor legepladsen lå, så der bliver en lille allé når de 

vokser sig store😉 
Der er sat stålkanter rundt ved bedet på den midterste parkeringsplads. 
Så er der lavet et lille trekantet bed med kanter og små planter på det øverste græsareal og et 
rundt bed, hvor der bliver lægt løg og små planter. 

Det bliver dejligt når de grønne mænd er helt færdige😉 
 
Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder: 
Referater for vores bestyrelsesmøder bliver som altid lagt på DOMI Boligs hjemmeside under 
afdeling 41, men som noget nyt bliver de også sendt ud på mail til beboerne. 
 
HUSK:  
Hvis der er nogle beboere, der har noget de vil snakke med bestyrelsen om eller har forslag til 
noget der kan laves i afdelingen, stort som småt, så skriv en mail til formand John Hedegaard på 
jh@domibolig.dk 
 
År 2022: 
Et år hvor der kommer til at ske meget i afdeling 41 

Nye døre og vinduer😉 der kommer meget mere information om dette senere. 

Den grønne omstilling bliver færdig i afdelingen😉 
Sociale arrangementer, fx fredags spisning/hygge. 
 
Endnu engang ønsker bestyrelsen godt nytår til alle beboere i afdeling 41  
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