
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 44, Moselunden d. 5. februar 2020 

 

Dagsorden: 

1. valg af mødeleder 

2. valg af sekretær 

3. godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13. november 2019 

4. gensidig orientering, siden sidst i henholdsvis afd. 44 og grundejerforeningen 

5. sager til behandling 

6. næste møde 

7. eventuelt 

Til stede: Keld, Grete, Marianne, Hanne 

Referat: 

Ad. 1: Keld 

Ad. 2: Hanne 

Ad. 3: referatet godkendes 

Ad. 4: Grete refererer fra erfa-møde og fortæller, at der pga. tekniske problemer i DOMI 

Bolig ikke længere gives besked til afd.bestyrelserne om, hvornår og hvor, der flytter 

nye beboere ind. Det er meget uheldigt, da vi gerne vil byde nye beboere velkomne 

med blomster mm. 

 Der har været tvivl om, hvordan man skal handle, hvis der er skadedyr – rotter, 

myrer m.v. Der savnes retningslinjer. 

 Keld orienterer om, at der har været bygningsgennemgang med John Spælling og 

Knud Højsgaard. Keld orienterer også om, at nogle beløb afsat på afd. 44’s budget nu 

bortfalder med den begrundelse, at det er ting, som grundejerforeningen tager sig af 

(bl.a. hegn og beplantning). 

 Hanne orienterer om arbejdet i Grundejerforeningens bestyrelse. Der er nu indgået 

kontrakt med en ny leverandør, der skal passe vores fælles grønne områder, og det 

nuværende firma er opsagt. 

 Der er blevet etableret flere opkørsler til fortovene, Det er et ønske, som blev 

fremsat på afd. 44’s afdelingsmøde i efteråret 19, som nu er imødekommet. 

 Generalforsamling i Grundejerforeningen bliver d. 24. marts 2020 kl. 19. 



Ad. 5: På bygningsgennemgangs-mødet havde Keld fremsat vort forslag om at få opsat 

udhæng/skærme over såvel skur-døre som hoveddøre for at afværge regnskader. Fik 

at vide, at vi skal henvende os til DOMI Bolig med en beskrivelse af forslaget, 

hvorefter vi kan få et prisoverslag. Herefter skal forslaget behandles på et 

afdelingsmøde. Keld påtager sig dette. 

 Mht. etablering af et hegn mellem nr. 44 og 46 som erstatning for det, der blev revet 

ned, selv om de nye beboere i nr. 46 havde ønsket det bevaret, er der intet sket. Keld 

retter henvendelse til DOMI Bolig herom. 

 Vi har tidligere indhentet prisen på nye navneskilte, så de blev ens for alle husstande. 

Vi frafalder, fordi vi finder prisen for høj. 

Ad. 6:  næste møde afholdes d. 15. april 2020 kl. 19 hos Marianne 

Ad. 7: intet 

 

Hanne, referent 

 


