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Referat fra første ordinære afdelingsmøde i afd. 47 

Beliggende: Veilgårdsparken, Malling den 25.09.2019 

 

 

Afdeling 47 er en nyopført afdeling med i alt 38 boliger, og da dette afdelingsmøde er 

det første ordinære afdelingsmøde bød formand for DOMI Bolig Herdis Larsen 

velkommen, og indledte mødet ud fra dagsordenen.  

 

1.0 Valg af dirigent:  

Herdis Larsen blev valgt, og konstaterede at afdelingsmødet var rettidigt 

indkaldt og således beslutningsdygtigt.  

 

1.1 Valg af mødesekretær:  

Preben Jacobsen blev valgt. 

 

1.2 Godkendelse af forretningsorden: 

Godkendt. 

  

2 Beretning for perioden siden sidste møde: 

Da afdelingen er nyopført med indflytning medio juni 2019, er der ikke nogen 

beretning siden sidste møde.  

 

2.1 Godkendelse af budget.  

Budgettet blev gennemgået af Preben Jacobsen, og godkendt. 

 

2.2 Godkendelse af afdelingsrådighedsbeløb. 

Afdelinger har ikke haft et rådighedsbeløb og dermed ikke noget regnskab 

 

3 Indkomne forslag: 

 

Der var indsendt i alt 14 forslag, der var blevet omdelt til samtlige husstande, 

desuden var der modtaget 7 forslag der, grundet fremsendelsesform, fejlagtigt 

ikke var blevet omdelt, og derfor ikke kan bringes til afstemning.  

 

Da flere af forslagene omhandler emner der falder naturligt under en evt.  

afdelingsbestyrelses arbejdsområde forslog Herdis Larsen at vi videresendte en 

del af forslagene til en evt. kommende afdelingsbestyrelse. Denne 

fremgangsmåde blev godkendt uden indsigelser. 
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Forslagsoversigt 

 

Forslag der sendes til videre arbejde i en evt. kommende afd.bestyrelse: 

- Udnyttelse af grønt græsstykke mellem afd. bebyggelse og skovområde.  

- Cykelskur/overdækket cykelskur. 

- Opsættelse af læhegn mellem rækkehusene og beskæring af træer på diget.  

- Tilladelse til opførsel af hegn omkring haver. 

- Forslag om enighed om opsættelse af hegn mellem haver. 

- Voliere, tilladelse til kattevoliere i have. 

- Trafik på gangstier.  

- Leg og aktiviteter i bestemte områder 

- Forbedring af parkeringsforhold. 

- Husdyrtilladelse 

- Forslag om markise (ikke omdelt)  

- Hegn og havelåge (ikke omdelt) 

- ”skur” ønske om ekstra skur plads (ikke omdelt)  

- Planter i haver (ikke omdelt)  

 

Følgende forslag med der stemt om: 

- Udendørsbelysning, sænkning af styrke på belysning.  

Vedtaget med enstemmighed 

- Oversigtskilt med husnummervisning.  

Vedtaget med enstemmighed 

- Hastighedsskilt med 20 km/t /legende børn  

Vedtaget med enstemmighed.  

 

 Forslag der ikke kunne bringes til afstemning: 

 

1. forslag om ”hunde i snor..” er som sådant ikke et forslag, men en opfordring, 

og derfor kan der ikke stemmes herom. 

2. ”Rygning og cigaret skodder” er en opfordring og kan derfor ikke bringes til 

afstemning (ikke omdelt)    

3. Ventilation. Mulighed for at slukke for ventilation. Dette kan desværre ikke 

tillades (ikke omdelt)  

4. Husdyr – inde. Er en opfordring, og kan derfor ikke bringes til afstemning 

(ikke omdelt)   

  

For så vidt angår de 3 forslag der blev vedtaget, her igangsætter 

administrationen arbejdet snarest.  
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3.1 Afholdelse af regnskabsmøde  

Afdelingen ønsker ikke regnskabsmøde 

 

4 Valgt til afdelingsbestyrelsen: 

 

Følgende blev valgt til afdelingsbestyrelsen  

 

Morten Bormann Nielsen 

Kathrine Eskildsen  

Daniel Pedersson 

Emma Skuster 

Nina Gjedsted-Jensen  

 

Den nye bestyrelse ønskede at konstituere sig selv 

 

Følgende blev valgt til suppleanter 

 

Cathrine (nr. 168) 

Esben  (nr. 160) 

  

5 Valg af repræsentantskabsmedlemmer: (afd. har 2 medlemmer) 

Afdelingen besluttede, at bestyrelsen selv udpeger 

repræsentantskabsmedlemmer.  

  

6 Eventuelt   

 

I forbindelse med indflytningen havde flere beboere oplevet forskelligartet 

opstartsproblemer, herunder bl.a.  

 

Udfordringer med ventilationsanlæg  

Post i postkasserne bliver fugtigt/vådt 

Manglende kopi af mangellister fra administrationen  

Udfordringer med justering af gulvvarme.  

Udfordring med montering af opv.maskine.  

Usikkerhed omkring skurtildeling. (passer skur og boliglejemålsammen)  

Gartner fra hovedentreprenør udfører arbejde f.eks. lørdag morgen 7.30 

 

Ovenstående blev noteret og Preben Jacobsen, lovede en orienteringsskrivelse 

der vil redegøre for ovenstående.  
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Dirigent         Referent/direktør  

Herdis         Preben Jacobsen     

 


