
Referat af afdelingsmøde d. 18.09.19, for afd. 41, Markskellet 

 

1: Claes  fra DOMI blev valgt som dirigent. 

1.1: Majken Egholm blev valgt som mødesekretær. 

1.2: Forretningsordenen blev godkendt. 

2: Afdelingsbestyrelsens beretning blev godkendt. 

2.1: Budget blev godkendt. 

2.2: Regnskabet for afdelingens rådighedsbeløb blev godkendt. 

3: Indkomne forslag;  

 Det blev godkendt, at beboeren i nr. 111 gerne må etablere et ovenlysvindue på badeværelset, dog skal 

det udefra ligne de ovenlysvinduer der allerede er etableret i afdelingen. Beboeren betaler selv. 

Bestyrelsen tog godt imod forslaget til lidt ændringer vedr. legepladsen, men da der allerede er lagt budget 

og godkendt, kan der ikke laves forandringer lige med det samme. Bestyrelsen arbejder på sagen om 

fornyelse af legepladsen.  

3.1: Det blev besluttet at der IKKE er brug for et regnskabsmøde. 

4: Der var valg til bestyrelsen. 

John Hedegaard blev valgt til formand. 

Benny Kristiansen blev valgt til bestyrelsen. 

Jørgen Bay blev valgt til bestyrelsen 

Mette Heideman blev genvalgt som suppleant 

David Friese blev valgt som suppleant. 

Majken Egholm og Ejvin Andersen er trådt ud af bestyrelsen.   

5: Det blev vedtaget at bestyrelsen selv vælger 2 repræsentantskabsmedlemmer. 

6: Eventuelt – her kan der ikke vedtages noget. Bestyrelsen tager de sager op der bliver snakket om og ser 

hvad der kan gøres. 

Bestyrelsen opfordrer igen beboerne at komme til møderne hver anden måned. Datoerne bliver slået op i 

infotavlerne. Er man forhindret så læg en seddel i formandens postkasse, og sagen tages op på det 

kommende bestyrelses møde.  

Der blev snakket om at lave nogle fælles arrangementer som: fastelavnsfest, sommerfest, julehygge og 

andre gode forslag. 3 beboer vil sammen se om de kan få stablet noget på benene. Der blev snakket om, at 

hvis der er 20 tilmeldte eller flere kan det betegnes som en succes. Der kan søges om tilskud til et 

arrangement hos DOMI, eller anvende brugerbetaling. 
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Der var et ønske om, at få studset beplantningen ud mod boldbanerne igen, og bestyrelsen under søger 

om/hvornår det er muligt. 

Alle blev opfordret til at sænke hastigheden, når man kører ud fra p-pladserne for at komme på stamvejen. 

Der har været nogle situationer hvor det kunne være gået galt, så vær opmærksom på dette. 

Der blev nævnt, at når der køres ud på Ajstrupvej fra stamvejen, kan hækken være til gene/dække for 

udsyn til cykelstien. Bestyrelsen kigger på om hækken kan beskæres yderligere, og hvordan. 

 

 

 

 

  


