
Bestyrelsesmøde i afd. 44 d. 2. september 2019 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15. august 2019 

4. Godkendelse og underskrift af referat fra afdelingsmødet d. 26. august 2019  

5. Bestyrelsens konstituering 

a. Formand, medlemmer og suppleant 

b. To medlemmer til repræsentantskabet 

c. Ét medlem til bestyrelsen i Grundejerforeningen 

6. Emner til behandling: 

a. Tilbud på ens navneskilte  

b. Renovering af skure  

c. Tilsyn med altaner? 

d. Udvidelse af skraldeøerne? 

e. Skiltning ved skraldeøerne – hvad er komposterbart materiale – 

forslag? 

f. Vedr. manglende pasning af haver og klipning af hække 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

Til stede: Marianne, Grete, Keld, Hanne 

Referat 

Ad 1:  Keld 

Ad 2: Hanne 

Ad 3: Referatet godkendes 

Ad 4: Referatet, som allerede er underskrevet af dirigenten Herdis Larsen, 

godkendes og underskrives. Hanne sender det til DOMI Bolig. 

Ad 5: Keld er formand, Grete og Hanne er bestyrelsesmedlemmer, og 

Marianne er suppleant 



 Keld og Grete er medlemmer af repræsentantskabet 

 Grete er medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Moselunden. 

Ad 6: Ad a) Preben har videresendt prisoverslag over navneskilte, som Knud   

Højsgaard har fremsat. Det lyder på kr. 18.000,00 alt inkl. 

 Vi synes umiddelbart, det lyder dyrt, men har behov for uddybning af, 

hvad beløbet dækker over, ligesom vi gerne vil vide, hvor mange 

husstande, der er regnet med. En del – nytilflyttede - har jo allerede 

skiltet. Hanne kontakter Preben herom. 

 Ad b) Hanne forespørger samtidig om planen for igangsættelse af 

renovering af skurene. Nogle er meget medtagne.  

 Ad c) Keld retter henvendelse til serviceafdelingen vedr. tilsyn med 

altanerne såvel nu som fremover. 

 Ad d) Keld spørger desuden til, hvad planerne er mht. en udvidelse af 

skraldeøerne. Containerne står i lag og det er svært at komme til. 

 Ad e) På afdelingsmødet blev det foreslået, at der blev lavet tydeligere 

skiltning ved skraldeøerne om, hvad der er komposterbart materiale. 

Forslaget skal behandles i Grundejerforeningens bestyrelse, men vi vil 

opfordre til piktogrammer frem for tekst. Keld kan i givet fald udarbejde 

forslag og varetage evt. laminering af skilte. 

 Ad f) Grete har gået havevandring den 28. august med NP fra DOMI 

Bolig og de boliger, som ikke har levet op til ordensreglerne, vedr. 

pasning af haver, får besked fra DOMI Bolig om inden 14 dage at få 

tingene bragt i orden. Såfremt dette ikke sker, vil DOMI Bolig ordne 

tingene og sende regning til de pågældende. 

Ad 7: Næste bestyrelsesmøde holdes hos Keld d. 13. november 2019 

Ad 8: intet 

Hanne Sixhøj 

referent 


