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Referat bestyrelsesmøde afdeling 44, Moselunden, d. 20.09.2021 

 

Fremmødte: Formand Bodil Westergaard Petersen, menigt medlem Hanne Sixhøj, Suppleant Keld 

Rasmussen, Suppleant Grete Hindkjær, menigt medlem Michael Schmidt Nissen 

 

• Valg af mødeleder. Bodil er valgt. 

• Valg af referent. Michael er valgt. 

• Godkendelse af referat. Er sendt ud pr. mail og godkendt før mødet. 

• Hvad er der sket siden sidste møde: 

1. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har præsenteret sig, så nye 

og gamle medlemmer kan lære hinanden at kende. 

2. Afdelingsmødet d. 30.08.2021. For detaljer, se referat fra mødet. 

3. Renovering af skure. Der er endnu ikke fastlagt nogen dato for arbejdets 

påbegyndelse, da der stadig bliver indhentet tilbud. 

4. Konstituering af bestyrelsen. Bodil fortsætter som formand, Grete er valgt som 

kasserer, Hanne og Michael er menige medlemmer, Keld er suppleant. 

• Hvad er der sket siden sidst i grundejerforeningen. Der er ikke holdt nogen møder og intet 

nyt. 

• Emner til behandling: 

1. Hækklipning. Der er givet udtryk for utilfredshed med hækklipningen, der i år er 

udført af DOMI Bolig. Hækkene er nogen steder flænset i stykker helt inde ved 

stammen, mens den andre steder slet ikke er klippet. Derfor indkaldes der til 

ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der vil blive stemt om hvorvidt vi skal fortsætte 

med at bruge DOMI Bolig eller fremadrettet selv klippe hæk. Datoen for mødet er 

sat til d. 14.10.2021 kl. 17.00. 

2. Facebook gruppe. Der vil blive oprettet en lukket Facebook gruppe med navn 

Moselunden afd. 44. Beboerne vil modtage en invitation i postkassen. Formålet er 

at fremme kontakten mellem beboerne. Bodil og Michael er ansvarlige for gruppen. 



 

 
 
 

DOMI Bolig  ∙  Tornøegade 12  ∙  8300 Odder  ∙  Telefon 70 27 97 97  ∙  www.domibolig.dk 

3. Velkomst til nye beboere. Bestyrelsen har valgt at give en lille velkomstgave til nye 

beboere. De beboere, der er flyttet ind i løbet af det senest år, vil også modtage en 

gave. 

• Eventuelt: 

1. Arrangementer i afd. 44 det kommende halve år. Der er pt. Ingen arrangementer på 

bedding.  

 
 
 


