
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 44, Moselunden d. 22. juni 2021 

Dagsorden: 

1. valg af mødeleder 

2. valg af referent 

3. godkendelse af referat fra sidste møde d 28. april 2021 

4. hvad er der sket siden sidste møde i afd. 44 

5. hvad er der sket siden sidst i grundejerforeningen 

6. emner/punkter til behandling 

7. eventuelt 

 

Til stede: 

Bodil, Marianne, Hanne 

 

Referat: 

Ad 1: Bodil 

Ad 2: Hanne 

Ad 3: referatet godkendes 

Ad 4: Bodil og Marianne har deltaget i repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2021 og refererer herfra. Der 

kommer referat fra DOMI Bolig senere. 

Vi har erfaret, at nogle beboere af og til hensætter ting/affald i skraldeøerne, som burde have været 

afleveret på genbrugspladsen eller afhentet af storskrald. Senest var en stor blok beton smidt i 

kompostkasserne, og da beton jo ikke kan omdannes til kompost, blev DOMI Bolig adviseret og har nu 

fjernet det. 

Nogle hækplanter under svalegangene er gået ud, og det skyldes måske afrensning af alger. En DOMI Bolig 

medarbejder er kontaktet, og vedkommende sagde, at man var opmærksom på problemet, men vil se tiden 

an, og hvis planterne ikke kommer sig, bliver der plantet nye. Og der vil ikke blive renset svalegange med 

det samme middel igen. 

Ad. 5: Der er blevet anlagt bede, hvori der er sået vilde blomster. Vi forventer, at der udvises respekt, så 

frøene får fred til at spire og gro. Til vores alles bedste. 

En trampolin var hensat på legepladsen, og der blev skrevet til alle beboere med appel om at afhente den, 

idet den ikke ville være omfattet af Grundejerforeningens ansvarsforsikring. Da den ikke var afhentet ved 

den fastsatte frist, har Grundejerforeningens bestyrelse bortskaffet den. 



En beboer i lejlighed havde ønsket en tørreplads etableret på fællesområdet. Dette afviste bestyrelsen af 3 

grunde: den ville skulle etableres og vedligeholdes af Grundejerforeningen, den ville forstyrre og evt. 

fordyre græsklipningen, og der ville blive tale om forskelsbehandling, eftersom beboerne i de ulige numre 

ikke ville kunne få samme service, fordi der ingen plæne findes der. 

Vi har været tilfredse med DOMI Boligs pasning af de grønne arealer og John Kjærs vinterpasning, så vi 

fortsætter aftalerne med dem. 

Ad. 6: Vi skal have gang i velkomst til nye beboere igen nu, hvor coronaen ikke længere begrænser kontakt 

så meget. Der skal laves ny velkomstfolder, og Marianne og Bodil vil købe blomster og besøge nytilkomne 

fra det sidste ca. 1 år. 

Ad. 7: Næste møde hos Marianne d. 10. august. 

 

Hanne Sixhøj 

referent 

 


