
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 47, 19/12/2019 
Til stede: 

Morten, Katrine T.B.E, Katrine B.J, Daniel 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden i dag: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Valg af referent 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 

4) Rokade i bestyrelsen 

5) Kontoadgang og økonomi 

6) Orientering fra repræsentantskabsmødet 

7) Ordensreglement 

8) Bygningsgennemgang 6. februar 

9) Aktivitetsudvalg 

10) Dato for næste bestyrelsesmøde 

11) Eventuelt 

 

2. Valg af referent 

Morten 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger til referatet fra sidst. 

 

4. Rokade i bestyrelsen 

Emma er på orlov fra bestyrelsen, indtil videre frem til april. Førstesuppleanten Katrine B.J. 

indtræder derfor i bestyrelsen fra og med dags dato. 

 

5. Kontoadgang og økonomi 

Morten har modtaget et NemID til login til bestyrelsens konto, men har ikke nået at logge ind 

endnu, så vi ved ikke hvor mange penge der er sat ind til afdelingen endnu. Morten lover en 

status på næste møde. 

 

6. Orientering fra repræsentantskabsmødet 

Daniel og Esben har været til repræsentantskabsmøde i DOMI Bolig d. 28/11, hvor der er givet 

en række blandede orienteringer. Daniel refererer fra mødet hvor man bl.a. har fået at vide at 

DOMI Bolig har været gennem større organisatoriske ændringer i løbet af de sidste tre år, men 

at stormen efterhånden er ved at være blæst over. Et af de meget positive punkter er den nye 

vedligeholdelsesplan, inkl. bygningsgennemgang, som er indført af den nuværende driftschef, 

John. 

 

7. Ordensreglement 

Det seneste udkast til ordensreglement gennemgås, og der indføres enkelte rettelser. Efter 

mødet vil Daniel sende udkastet til gennemgang hos DOMI Bolig, med henblik på at sikre at vi 

ikke har overset væsentlige ting og få deres input til nogle af de mere tekniske afsnit. Med DOMI 

Boligs input forventes det at udkastet kan færdiggøres på næste bestyrelsesmøde. 



 

8. Bygningsgennemgang 6. februar 

Driftschefen, John, har indkaldt til bygningsgennemgang d. 6. februar, ca. kl. 11-12. Her vil John 

sætte os ind i opmærksomhedspunkter, hvad der står i drift- og vedligeholdelsesplanen, 

afdelingens årshjul mm. Det passer os fint, så Daniel ringer og bekræfter tidspunktet.  

 

9. Aktivitetsudvalg 

Vi vil gerne reklamere lidt mere for ideen om at der oprettes et aktivitetsudvalg, da der ikke har 

været den store tilslutning på afdelingens facebookgruppe. Det foreslås at vi sender en 

julehilsen ud fra bestyrelsen hvor der orienteres om fremgangen omkring ordensreglement og 

derudover også nævner at vi nu har adgang til lidt midler der kan dække småafgifter. 

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Næste møde er d. 6. februar, kl. 19-20.30. Katrine T.B.E. undersøger om det kan lade sig gøre 

hos hende, ellers bliver det hos Morten. 

 

11. Eventuelt 

Bestyrelsen har modtaget et udkast til et skilt, inkl. en pris for etablering der ligger højere end 

forventet, hvorfor vi har bedt DOMI Bolig om et nyt udkast. 

 

Der er stadig en del udendørsbelysning ved dørene som ikke fungerer, ved nogen blokke. Vi er 

blevet orienteret om at det burde blive udbedret inden jul, hvilket er om fem dage, Daniel vil 

ringe og spørge efter status i morgen. 


