
 

Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 44 d. 15. august 2019 

Til stede: Keld, Grete, Marianne, Hanne 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af mødesekretær 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Hvad er der sket i afd. 44 og grundejerforeningen siden sidst 

5. sager til behandling 

6. Næste møde 

7. Eventuelt 

Referat 

Ad. 1: Grete 

Ad. 2: Hanne 

Ad. 3: Referat fra sidste møde d. 24. juni 2019 godkendes 

Ad. 4: Iflg. ordensreglerne skal forhaverne passes, og hækkene skal være 

klippet senest d. 15. august. Grete plejer at gå havevandring med 

Kenneth fra DOMI Bolig for at påse dette – men Kenneth er ikke længere 

ansat i DOMI Bolig. 

Affald: hjemmeplejen smider fortsat affald i vores containere. Grete har 

påtalt det over for en hjemmeplejer, men vedkommende afviste blot 

Grete og kastede affaldet i vores container.  

Parkering: Hanne har modtaget klager fra beboere i ejerforeningen over, 

at en trailer står parkeret her. Den menes at tilhøre nye beboere i en af 

DOMI Boligs boliger. 

Pasning af fællesarealer: der er tilfredshed med pasningen af de grønne 

områder, men slet ikke med renholdelsen af de befæstede arealer. 



Ad. 5:  Vi drøfter de ovennævnte punkter og bliver enige om: 

1. at vi fremover uddeler ordensreglerne i trykt form til nye beboere, 

når de bydes velkommen (vi tror nemlig, at f.eks. overtrædelse af 

trailerparkerings-reglerne kan skyldes, at nye beboere ikke kender 

ordensreglerne). Grete vil forhøre sig, når hun byder de nye beboere 

velkommen, om det er deres trailer og hermed henlede 

opmærksomheden på reglerne. 

2. at Keld beder Peter i DOMI Bolig om at kontakte hjemmeplejens leder 

igen. Vi holder øje med også fremover, om hjemmeplejen smider 

affald i vores containere. 

3. at Grete kontakter DOMI Bolig for at aftale havevandring snarest med 

Kenneths afløser. 

4. at pasningen af fællesarealerne drøftes på næste bestyrelsesmøde i 

grundejerforeningen, og der skal tages stilling til, om vi skal fortsætte 

med det nuværende firma. 

Vi drøfter det kommende afdelingsmøde d. 26. august 2019. Der er fejl i 

teksten, idet der står, at vi tidligere har besluttet, at formanden vælges 

af afdelingsmødet. Det er ikke korrekt – det er tidligere besluttet, at 

bestyrelsen konstituerer sig selv. Keld vil gøre DOMI Bolig opmærksom 

herpå. 

Grete og Hanne er på valg, og begge genopstiller – Grete som ordinært 

medlem, idet Marianne ønsker at blive suppleant fremover. Keld 

orienterer DOMI Bolig herom. 

Ad. 6: Næste bestyrelsesmøde aftales efter afdelingsmødets afholdelse 

Ad. 7: intet 

 

Hanne Sixhøj 

referent 

  


