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Referat afdelingsbestyrelsesmøde den 20.10.2021 
Afdeling 46, Starupvej 
 
Opslag om kursus for nye afdelingsbestyrelses medlemmer er udsendt fra DOMI Bolig. Alle her har 
modtaget dette og tilmelder selv, hvis det passer med øvrige aktiviteter. 
 
Hængeparti fra afdelingsmødet: Angående vinduesvask/rengøring af øverste glaspartier ved 
indgangene indhentes der tilbud fra vinduespolerere således at der forhåbentlig foreligger et – 
eller flere forslag til næste afdelingsmøde. 
 
Ligeledes arbejdes der på flere hold for at få nedklippet den meget høje hæk ved gavlen af 10F, 
men en løsning er forhåbentlig på trapperne. 
 
Vores gode (syntes vi selv !) tradition med at byde nye beboere velkommen med en buket – eller 
en flaske vin samt fejre beboere med runde fødselsdage, eller pludselig opstået svær sygdom - er 
en tradition vi gerne vil fortsætte, men dette kræver, at vi får lov af de pågældende til at få oplyst 
deres fødselsdato – IKKE noget med CPR – men kun datoen, så Ellen kan notere den ned i hendes 
lille bog til rettidig brug, så vi håber alle vil være med – det er helt frivilligt. 
 
Vores bord og bænke vi har på udendørsarealerne bliver snarest fjernet af DOMI Boligs folk til 
vinter opbevaring. 
 
Skovbunden imod Letbanen og 10A-10C vil blive saneret med en buskrydder her i vinter så det krat 
af brombær og andet vildt bliver holdt lidt nede så den oprindelige skovbund kan brede sig med 
anemoner og andre flotte forårsbebudere. 
 
Derudover vil vi plante nogle nøddebuske nede imellem granerne ved blok 10D-10F. 
 
Ved efterårsgennemgangen af de grønne område vil vi endnu engang foreslå beskæring af de høje 
træer ned imod Letbanen og så må vi se hvor meget vi kommer igennem med i år. 
 
Mødet afviklet i god ro og orden. 
 
Jørgen Gam Sørensen, referent 
 
 
 
 


