
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 47, 21/10/2019 
Til stede: 

Morten (referent), Ninna, Katrine, Daniel, Emma 

Herdis fra DOMI 

1. Information fra DOMI 

Herdis informerer om det at sidde i en afdelingsbestyrelse og der ordnes noget papirarbejde. 

 

Der mindes om at DOMI Bolig har café sidste torsdag i hver måned på hovedkontoret i Odder, kl. 

16-17 hvor man altid kan komme og stille spørgsmål. Det er Herdis og direktøren Preben der er 

tilstede. Dette står også altid i Inside DOMI nyhedsbrevet. 

 

Herdis reklamerer og anbefaler kursus om bestyrelsesarbejde der finder sted d. 7. november kl. 

19-21.30 hos DOMI Bolig i Odder. Tilmeldingsfrist 28. oktober. 

 

2. Valg af formand og kasserer 

Daniel er valgt som formand. Morten er valgt som kasserer. Stort tillykke. 

 

3. Valg af to medlemmer til repræsentantskabet i DOMI Bolig 

Det er repræsentantskabet der sammen vælger DOMI Boligs bestyrelse. Der sidder medlemmer 

fra alle afdelinger, med et antal bestemt af deres respektive størrelser, dog maks tre.  

Daniel og Emma er valgt til dette. Stort tillykke. 

 

4. Valg af repræsentant til grundejerforeningen 

Et medlem fra bestyrelsen skal vælges til at repræsentere afdelingen i grundejerforeningen. 

Morten er valgt til dette. Stort tillykke. 

 

5. Intern koordinering 

Bestyrelsen aftaler at oprette en lukket Facebook-gruppe til at håndtere intern planlægning og 

kommunikation. 

 

6. Facebook-gruppe for afdelingen 

Emma sidder pt. som administrator for den Facebook gruppe der er lavet til afdelingen. Det 

besluttes at de siddende bestyrelsesmedlemmer alle gøres til administratorer, og at det 

fremover løbende er bestyrelsens medlemmer der skal administrere gruppen. 

 

7. Bestyrelsens opgaver i den nærmeste fremtid 

Bestyrelsen har to primære opgaver der skal håndteres over de næste møder: 

 

Det første er et udkast til afdelingens ordensreglement. Dette reglement skal vedtages på et 

ekstraordinært afdelingsmøde. Udkastet vil bestyrelsen sende forbi DOMI Bolig inden der 

indkaldes for at sikre at der ikke er overset/misforstået vigtige punkter. Det besluttes at arbejde 

ud fra den grundskabelon der allerede foreligger, og der tages hul på at gennemgå dette 

dokument fra starten. De punkter der ikke nås på denne aften deles op, og det aftales at man til 

næste gang som minimum har læst sine tildelte punkter og gjort sig noter om eventuelle ting der 

bør ændres/justeres. Opdeling: 



 

Emma: Skiltning, Musik, Bad og toilet, Maskiner 

Morten: Udluftning, Radiatorerne, Vandhaner og cisterner, Vinduer og døre 

Ninna: Private vaskemaskiner…, Bygningsmæssige ændringer, Fravær, Affald 

Katrine: Barnevogne, cykler o. lign, Parkering og motorkørsel, Leg og boldspil, Skån de grønne 

anlæg 

Daniel: Husdyr, Pulterrum…, Haver og hegn m.v., Specielle regler 

 

Den anden større opgave for bestyrelsen omhandler de indkomne forslag fra første 

afdelingsmøde. Disse skal gennemgås og tages stilling til. Det vurderes at ordensreglementet er 

vigtigst at få på plads først (da det bl.a. vil dække en hel del af de indkomne forslag), så dette vil 

blive prioriteret, hvorefter de tilbageværende forslag vil blive behandlet. Som hovedregel er 

processen at alt der kræver penge skal forbi DOMI Bolig og drøftes med dem på et møde. 

 

8. Næste møde 

Mandag d. 4/11 kl. 19-21 hos Ninna (hvis muligt med børnepasning), ellers hos Daniel. 


