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Referat fra bestyrelsesmøde i afdelingsbestyrelsen, afdeling 45 
Veilgårdsparken. Den 14. oktober 2021 

 
 

Dagsorden  
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Opfølgning af igangværende arbejdsopgaver 
3. Kasserer - overtagelse af funktion, retningslinje for rådighedsbeløbskontoen 
4. Repræsentantskabet  
5. Grundejerforening 
6. Planlægning af julearrangement 
7. Indkomne forslag (ingen forslag) 
8. Bestyrelseskaffe i skuret d. 28.10. - planlægning 
9. Evt.:  - kursus: Afdelingsbestyrelsens opgaver og roller 
 - husdyrreglement 
 - forslag til arrangementer 
10. Næste møde 
 
 
Referat 

1. Lene er ordstyrer, Gabriela referent.  
 

2. El stander til opladning af el biler - DOMI Bolig er i gang med at kontakter leverandøren, vi 
følger op på processen. 
Parkering - parkeringspladser er lavet om som ønsket. 
Kompost - oprettelse er godkendt, processen er i gang, vi følger op på den med DOMI 
Bolig. 
Sandkassen - ny sand (vi skal undersøge økonomi - er det rådighedsbeløbet eller 
vedligeholdelse), vi vil have ny sand til foråret; overdækning - vi undersøger mulighederne 
ift. sikkerhed. 
Juletræer - vi snakker med DOMI Bolig for at afklarer opsætning og tænding af juletræer. 
Karina kontakter DOMI Bolig med de overnævnte opgaver. 

 
3. Gabriela har orienteret sig om reglerne og er i gang med at få oprettet adgang til kontoen. 

Der er resterende rådighedsbeløb som bliver brugt til kaffemøde d. 28.10. og 
julearrangementet. 

 
4. Karina og Lene er i repræsentantskabet. 

 
5. Gabriela søger for at få adgang til Messenger gruppen, kontakter Grundejerforeningens 

bestyrelse evt. spørger DOMI Bolig om overtagelse af medlemskab. 
 

6. Julearrangement - gløgg, æbleskiver, kakao, flormelis, marmelade, engangskrus og 
tallerkner, lys. Vi venter med datoen på når vi få svar på juletræer fra DOMI Bolig (Karina). 
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7. Lene køber ind til arrangementet, Lene og Karina er der på dagen, Karina skriver invitation 
på FB. 

 
8. Evt. husdyr - vi blev gjort opmærksomme på, at man skal udfylde husdyrerklæring ved 

indflytning, den ligger i husdyrsreglement på hjemmesiden. 
 

9. Vi deltager alle tre i DOMI Boligs kursus for afdelingsbestyrelser d. 4. november. 
 

Hvis der er nogen, der tænker flere fælles arrangementer f.eks. for børn (da vi selv ikke har 
små børn kommer vi måske ikke lige i tanke om det), så kom gerne til os med forslag. Vi har 
rådighedsbeløb i afdelingen til arrangementer og står gerne for det eller hjælper til, hvis I 
har gode idéer. 

 
10. Næste møde d. 18. januar 2022 kl. 10.00. 

 
 
 


