
Referat fra Afdelingsmøde i afdeling 44, Moselunden d. 26. august 2019 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

1.1 Valg af mødesekretær 

1.2 Godkendelse af forretningsorden 

2. Godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 

2.1 Godkendelse af budget 

2.2 Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb 

3. Indkomne forslag 

3.1 Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde 

4. Valg til afdelingsbestyrelsen 

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

6. Eventuelt 

Fremmødte:  

 Fra DOMI Bolig: Preben Jacobsen 

 Fra hovedbestyrelsen: Herdis Larsen 

Fra bestyrelsen: Keld Rasmussen, nr. 12 (formand), Grete Hindkjær, nr. 44, Marianne Højrup, 

nr. 24 og Hanne Sixhøj, nr. 14 

 Beboere – 12 husstande var repræsenterede, inkl. bestyrelsen 

 

Referat: 

Efter Keld havde budt velkommen, blev Herdis foreslået som dirigent, og mødet begyndte. 

Ad 1: Herdis blev valgt  

Ad 1.1: Hanne blev valgt 

Ad 1.2: Forretningsordenen blev godkendt 

Ad 2: Keld berettede om arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år: 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor der er arbejdet med især 

parkeringsproblemer og affaldsproblemer. 

Der er 1½ p-plads pr bolig, og da flere har mere end 1 bil vil det give problemer, hvis alle vil 

parkere lige uden for deres egen bolig. 

Der er problemer med, at nogle henstiller f.eks., store papkasser og storskrald, og også med 

at hjemmeplejen bruger vores containere, selv om det er en beboer i ejerforeningen, de 

besøger. 

Vi har desuden haft en dialog med DOMI Bolig om støjende naboer. 



Der har i det forløbne år været en del udskiftning i afdelingens beboere – 15 i alt. Heraf er 

nogle dog interne flytninger. Men alligevel er det mange ud af 58 husstande. 

Grete oplyser, at hun kort efter afdelingsmødet går en runde med en fra driftsafdelingen for 

at tilse pasningen af hække og haver. Der bliver rettet henvendelse til de beboere, som ikke 

har klippet hæk eller passet haven/forhaven (iflg. ordensreglerne skal forhaverne passes 

kontinuerligt, og hækkene skal være klippede senest 15. august. Er dette ikke tilfældet, kan 

arbejdet udføres af DOMI Bolig for lejerens regning).  

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Herefter gav formanden ordet til Hanne, der aflagde følgende beretning i sin egenskab af 

formand for Grundejerforeningen: 

 

Bestyrelsen består af:  

Steffen Malmros, nr. 84 

Torben Ovesen, nr. 70 

Marianne Højrup, nr. 24 

Hanne Sixhøj, nr. 14 

 

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling siden sidste afdelingsmøde.  

Det lyder måske ikke af så meget, men derudover har vi haft møde og havevandring med 

Gardenworks direktør og nogle uformelle møder bl.a. vedr. kvaliteten af havefirmaets 

arbejde. 

Vedr. havefirmaet: Vi har været tilfredse med pasningen af de grønne arealer, men bestemt 

i ikke med renholdelse og pasning af de befæstede arealer.  

Vi har henvendt os til direktøren flere gange. Senest har vi været rundt og besigtiget 

Moselunden, efter at fortove, veje osv. var blevet fejet – og slet ikke var rene. Her tog vi 

fotos og sendte dem til firmaet sammen med vores tilkendegivelse af utilfredshed. Lidt hjalp 

det, men det burde jo ikke være nødvendigt med alle de henvendelser og klager. 

Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde diskutere dette og tage stilling til, om vi skal forny 

kontrakten med firmaet. 

Det er de nævnte ting, der har ’fyldt’ mest, men vi har selvfølgelig også været involveret i 

andre ting, bl.a. i problemerne med affald og parkering.  

Affald: vi synes, det er besynderligt, at nogle beboere ikke kan overholde reglerne for 

aflevering af affald. Der henstilles storskrald, der puttes f.eks. store papkasser i containere til 

restaffald, og i kompostbeholderne ligger der somme tider haveaffald i sorte sække, krukker 

og – en gang – en gammel tagbagagebærer. Lige nu ligger der et gammelt hegn. 



OG: hjemmeplejen afleverer affald fra en beboer i ejerboligerne i afd. 44’s containere. Vi har 

bedt DOMI Bolig henvende sig til lederen af hjemmeplejen herom, og det er også gjort – dog 

ikke med 100% effekt. 

Parkering: Især i slutningen af 2018 stillede folk deres biler de mest uhensigtsmæssige steder 

– selv om der var ledige pladser en lillebitte gåtur væk. I samarbejde med DOMI Bolig blev 

der sendt brev ud til alle beboere – også i ejerboligerne - om parkeringsregler, og det ser ud 

til at have hjulpet. 

Til slut vil jeg betone, at glatførebekæmpelsen, som varetages af firmaet John Kjær, går helt 

upåklageligt, og vi vil sandsynligvis forny kontrakten for 2020. 

 

Efter beretningerne åbnede dirigenten for spørgsmål,  

 
Der kom kommentarer vedr. pasningen af de grønne områder. Nogle synes, græsset bliver 

slået for ofte, andre foreslår såning af enggræs med blomster, og en foreslår at undlade 

klipning af rabatten på ydersiden af gangstien langs hegnet. Disse forslag tages med til 

bestyrelsen for Grundejerforeningen. 

 

En beboer gør opmærksom på, at der er 3 måneders opsigelsesvarsel, såfremt 

Grundejerforeningens bestyrelse vælger at opsige det nuværende havefirma. Også dette 

tages med til Grundejerforeningens bestyrelse. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

Ad 2.1: Budgettet blev præsenteret af Preben.  

Der er et større fald i udgiften til ejendomsskat og et lidt mindre til renovation.  

Der er derimod budgetteret med et større beløb til henlæggelser, idet det er planen at 

renovere skurene inden for de nærmeste år. Måske skal skurene beklædes med et andet 

materiale. En beboer fortæller, at hendes skur er så utæt, at der er skimmelsvamp deri, og at 

hun ikke kan opbevare f.eks. en barnevogn i det. Keld ser nærmere på dette. 

Preben oplyser, at der i nær fremtid vil blive arbejdet på skur-sagen sammen med 

afdelingsbestyrelsen. 

 Budgettet vedtages. 

 

Ad 2.2: Grete redegjorde for regnskab for afdelingens rådighedsbeløb. Der er i det forgangne år 

brugt i alt kr. 5728,00 til kontorhold, blomster til nye beboere, afholdelse af afdelingsmøde, 

pleje af bestyrelsen og gebyrer. Redegørelsen blev godkendt. 

 

Ad 3: Herdis oplyser, at der rettidigt er indkommet forslag fra 2 beboere. 

  



a) det foreslås, at der skiltes tydeligere ved affaldsøerne om, hvad der er komposterbart 

materiale. Da kompostbeholderne er fælles for afd. 44 og ejerforeningen, tages forslaget 

med til Grundejerforeningens bestyrelse. 

 

b) En beboer har fremsendt forslag, indeholdende 4 punkter. 

1) Det foreslås, at legepladsen enten nedlægges eller flyttes, fordi den kun bruges 

meget lidt og for at skaffe plads til parkering. Da parkeringsproblemerne imidlertid 

ikke skyldes mangel på pladser, og der er flere børn på vej i Moselunden vedtages 

forslaget ikke. 

Der fremkommer dog et ønske om, at pladsen gøres mere venlig for helt små børn – 

f.eks. at der opsættes en trappe til rutsjebanen i stedet for rebstigen. 

Det foreslås også, at der evt. sættes et hegn op rundt om pladsen for at spærre for, 

at børn løber ud i trafikken. 

Begge disse forslag bringes videre til Grundejerforeningens bestyrelse. 

2) Bedre vedligeholdelse af fællesarealer – renhold og fejning af veje, 

parkeringsarealer, stier, fortove.  

Der er bred enighed om, at pasningens kvalitet ikke er tilstrækkelig god. 

Grundejerforeningens bestyrelse har allerede planlagt at drøfte/handle på dette 

problem. 

3) Har vi som beboere ikke ret til referater fra Grundejerforeningens møder? 

Iflg. Grundejerforeningens vedtægter §4 består den af 2 medlemmer, nemlig de to 

bestyrelser for henholdsvis afd. 44 og ejerforeningen. 

Og iflg. §8 er det kun medlemmerne, som har ret til referater. Det fremgår dog også, 

at beboere på anmodning kan få referater læst op på hhv. afdelingsmødet og 

Generalforsamlingen. 

Hanne har medbragt referater fra det forgangne år, men ingen ønsker dem oplæst. 

4) Der ønskes en mere aktiv bestyrelse (der nævnes en række emner, som beboeren 

ikke finder, er varetaget godt nok) og mere kommunikation (forslagsstilleren finder 

referater fra bestyrelsesmøderne for lidt informative, og måske er der også beboere, 

som ikke har adgang til internettet). 

Ved drøftelsen er der ikke medhold i kritikken, idet de nævnte emner alle er omtalt 

enten i beretningerne eller i sidste års referat fra afdelingsmødet. 

Mht. kommunikation fremkommer der flere tilfredsheds-tilkendegivelser vedr. 

referaterne, som alle er offentliggjort på DOMI Boligs hjemmeside. 

Det foreslås dog, at referater også gøres tilgængelige i papirform. Dette vedtages, og 

der vil fremover blive ophængt et sådant ved affaldsøerne. 

Der anføres altid dato for næstkommende bestyrelsesmøde i referaterne, så alle kan 

vide, hvor og hvornår. Dog er der måske et ønske om at kunne træffe bestyrelsen i 

forbindelse med afholdelse af møderne. Derfor vedtages det, at bestyrelsen en gang 

imellem inviterer til åbent hus ½ time forud for selve bestyrelsesmødet, og at dette 

også annonceres skriftligt ved affaldsøerne. 

 

Ad 3.1: Det besluttes, at der ikke skal holdes regnskabsmøde. 



 

Ad 4: Hanne genvælges, og bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af 3 medlemmer 

og 1 suppleant. 

 

Ad 5: Da bestyrelsen konstituerer sig selv, beslutter den også, hvem der er medlemmer af  

 repræsentantskabet. 

 

Ad 6: På afdelingsmødet i 2018 blev der nedsat et aktivitetsudvalg. Jacob fortæller undskyldende, 

at udvalget ikke har ’lavet noget’, men at viljen er der. Der er opbakning til dette, så Jacob og 

Iben i nr. 2 og Tove i nr. 3 påtager sig dette. Jette Lykke i nr. 28 vil gerne ’hjælpe til’. 

Udvalget skal være selvkørende men i øvrigt henvende sig til bestyrelsen, hvis der er behov  

for økonomisk bistand eller leje af lokaler etc. 

 

En beboer orienterer om, at et af fodboldmålene er itu. Hanne tager det med til bestyrelsen i  

Grundejerforeningen. 

 

Det fremføres, at der længe ikke er blevet ført tilsyn med altanerne. Beboeren mener, det 

skal foretages hvert 3. år. Keld vil henvende sig til serviceafdelingen herom. 

 

En beboer ønsker, at der etableres køre-slisker, så det er muligt at køre barnevogne, 

kørestole mm fra kørebanen op på fortovene flere steder end i dag. Der er flere, som 

tilslutter sig dette, så også dette tages med til bestyrelsen for Grundejerforeningen. 

 

En beboer roser de nye navneskilte, som serviceafdelingen sætter op, når der flytter nye 

beboere ind, og spørger, om ’alle vi andre’ ikke kan få samme type skilt. Dette er der bred 

tilslutning til, så Keld kontakter serviceafdelingen herom. 

 

En enkelt beboer udtrykker generel utilfredshed med serviceafdelingens indsats. Jacob 

modsiger dette, idet han har haft brug for hjælp fra serviceafdelingen nogle gange på det 

seneste og udelukkende har ros tilovers. 

 

En beboer spørger, om der kan opsættes cykelstativer et sted. Dette afvises med henvisning 

til, at andre beboere opbevarer cykler i skurene og/eller op ad skurenes væg. 

 

Der spørges til, hvem der skal vedligeholde stykkerne under trapperne, som jo er vanskelige 

at pleje med f.eks. græsslåmaskine. Grete tager det med, når hun går havevandring om nogle 

dage med en mand fra driftsafdelingen. 

 

En beboer mener, at renovationsbilerne kører alt for hurtigt. Kan vi gøre noget ved det? 

 

Der er indkommet et forslag for sent. Det handler om, at der ønskes etableret en 

skraldecontainer sammen med ejerforeningens nær rundkørselen. Forslaget drøftes, og der 



er ikke tilslutning. Da det er indkommet for sent og derfor behandles under evt. kan der 

heller ikke træffes beslutning. 

Men det bevirker, at spørgsmålet om nedgravede affaldsbeholdere igen berøres. 

Beholdernes anlæggelse er meget dyr, mens tømningen er billigere end den nuværende 

ordning, fortæller Preben. Måske skal det overvejes? 

Hanne fortæller, at bestyrelsen i Grundejerforeningen allerede for 1½ års tid siden 

behandlede emnet og undersøgte priser samt fordele/ulemper ved nedgravede 

affaldsbeholder, og herefter frafaldt emnet. 

 

En beboer takker bestyrelsen for velkomstblomster ved indflytningen (bestyrelsen har 

fortsat sin praksis med at byde nye beboere velkommen med en blomst og   

de trykte ordensregler samt en brochure med de mest relevante oplysninger om DOMI Bolig 

 og bestyrelsen).   

 

Mødet sluttede med, at Herdis og Keld takkede for et godt møde i en god atmosfære. 

 

Hanne Sixhøj 

referent 


