
Referat 
Bestyrelsesmøde i Afdeling 47, 4/3-2020 kl. 19.00-20.30 i nr. 132. 

 
Tilstedeværende: Daniel, Katrine og Ninna 
Afbud: Morten og Kathrine 
 
1. Godkendelse af Dagsorden - Ok 
 
2. Valg af referent - Ninna 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde - Ok 
 
4. Status på økonomi og NemID 
Morten har fået adgang til vores konto og vi har modtaget kr. 3800,00 fra DOMI i 
rådighedsbeløb for 2019. Vi afventer om der også kommer for 2020. 
 
5. Kontakt til grundejerforeningen 
Daniel har modtaget kontaktinfo og giver denne til Morten. Der er møde ultimo 
marts 2020. 
Vi har bl.a. et ønske om, at problemet med efterladenskaber i hele kvarteret skal 
tages op på dette møde. 
 
6. Gennemgang af rettelser til ordensreglement 
Vi har modtaget rettelser tilbage fra DOMI. Vi noterer en tilføjelse ang. opbevaring 
af pap i skur. Derudover ønsker vi at præcisere fællesskabsfølelsen/hensynet til 
hinanden, da det er noget vi ofte oplever henvendelser på. 
Daniel rykker DOMI for rettelser, så de kan være klar til indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
7. Dato og plan for ekstraordinær GF 
Vi forslår 31/3-20, da vi gerne skal nå en godkendelse af ordensreglementet inden 
påsken, hvor folk vil i haven. Det kræver en indkaldelse senest 17/3-20. 
Alternativt er 14/4-20 eller 15/4-20. Det afhænger af DOMI’s deltagelse. 
Daniel kontakter DOMI, som sørger for at booke lokaler og indkalde til mødet. Vi 
skal sørge for forplejning. Vi har aftalt at der bestilles smørrebrød og ”kaffe med 
sødt”. Det blev ikke aftalt hvem der sørger for det. 
 
8. Introbrev til nye beboere 
Det er blevet rigtig fint med god formulering og brugbare informationer. 
Små tilføjelser: 

• Tilføj (6) på kortet ved ”skoven” lige over vores afdeling 
• Evt. omformulering af intro ang. ”47. Veilgårdsparken” 

Daniel retter og sender ud til alle nuværende beboere samt fremtidige indflyttere. 



 
9. Levende hegn mod letbanen 
Vi ønsker en afskærmning op mod letbanen, bl.a. pga. sikkerhed. 
Daniel undersøger muligheder for at få dette gennem en pulje i DOMI. 
 
10. Input fra beboere siden sidst 
Generelt er der stadigvæk lidt udfordringer i forhold til bygninger og naboskab. Vi 
regner med at dette løses gennem DOMI og det nye ordensreglement. 
 
11. Gennemgang af forslag fra GF med udgift 
Udskydes til næste møde. 
 
12. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Vi kommunikerer online inden den ekstraordinære generalforsamling. 
Næste møde er den 20/4-20 kl. 19 i nr. 160. 
 
13. Eventuelt 

Intet 


