
Referat fra bestyrelsesmøde Afd. 24 
Torsdag d. 12-05-2022 

 
Tilstede var. Ketty Jessen, Mette Jacobsen, Peter Jacobsen, Henriette Færgemann og Hans Peter Andersen. 
 
 

1. Repræsentantskabsmøde. 
d.19-05 afholdes det årlige repræsentantskabsmøde i DOMI, med deltagelse af 2 personer fra afd. 24 
bestyrelse. 
 

2. Havehegn. 
Som nævnt i sidste referat (som kommer sammen med dette referat) arbejdes der videre på vedligeholdes 
frie hegn i farven Koksgrå. Der er endnu ingen dato for opsætning af disse. 
 

3. Info generelt omkring afd. 24 
a. Skulle der være beboer som overvejer at anskaffe EL bil er det vigtigt at der gives besked herom, da vi i 

afdelingen gerne vil have indflydelse på placering af lade stationer. 
b. Bestyrelsen giver DOMI service besked om beplantning i krukke foran fælleshus, skal beplantes 3 gange 

årligt med forår, sommer og efterårs farver. 
c. Bestyrelsen arbejder på at få legehus på legeplads udskiftet, man har kigget lidt til det som man har fået 

på Vestergade, og ønsker noget lignende. 
Haveaffald. 

d. Bestyrelsen henviser til sidste års ordning vedr. henstilling af haveaffald. Sidste år var dato for afhentning 
af haveaffald d. 17-05, i år bliver det d. 30-05-2022 og sidste år var der besluttet at man tidligst måtte 
stille sække ved affaldsøen 2 dage før afhentning, denne regel er ikke ændret, så vi må i bestyrelsen 
konstatere at dette ikke bliver respekteret, da de første sække allerede var at se omkring påske. Kan man 
ikke vente til den officielle afhentning, skal man selv sørge for bortskaffelse af ens haveaffald. 
 

Vi repeterer lige her igen ordensreglerne for HÆK/HAVE AFFALD 
Hækklipning skal ske mellem medio JUNI frem til d. 1 AUGUST 
 
Dato for 1 affaldshentning: mandag d. 30-05-2022 (kun have affald) 
Dato for 2 affaldshentning: mandag d. 08-08-2022 (hæk og have affald) 
 

Vi repeterer også lige for en god ordensskyld en del af vores Havereglement. 
 

Arealerne ved boligerne, som er afgrænset med bøgehække, er udlagt til benyttelse af den enkelte 
boligtager. Boligtagerne må således udnytte arealet til dyrkning af mindre busketter, blomster og urter. 
Disse arealer skal af den enkelte boligtager altid holdes i sømmelig stand med renholdelse af de 
beplantninger, som boligtageren ønsker at etablere, samt det smalle areal, som bøgehækken står plantet 
i. Hækken må således ikke gro til i græs eller anden form for ukrudt. Græsarealer skal holdes velklippede, 
og græskanter skal på begge sider af hækken holdes afstukket mindst en gang om året. Flisearealer skal 
holdes rengjorte, og der må ikke ændres på omfanget uden skriftlig tilladelse fra DOMI Bolig.  
Have arealet skal renholdes, således at det altid fremtræder pænt og ryddeligt, eller som prydhaver 
normalt renholdes. Ved fraflytning skal eventuelle bede være luget, hækken klippet og græsplænen være 
slået. Hvis dette ikke overholdes, foretages udbedringen for fraflytters regning. 
 

Bestyrelsen opfordrer til at ovenstående overholdes. 
Skulle der være enkelte beboere som ikke af den ene eller anden grund kan overkomme at vedligeholde 
sit eget areal, kunne man give bestyrelsen en melding, så kunne vi måske finde en eller flere vakse 
beboere som var villige til at hjælpe med dette. 
 

4. Nye beboere på Stadionvænget. 
Der kommer nye beboere i nr. 25, 37 og 42. 
 
 
 



5. Sociale tiltag. 
Bestyrelsen har barslet med flere ideer omkring sociale arrangementer for at styrke sammenholdet her på 
Stadionvænget, der er dog ikke vedtaget noget endnu, da det kniber med at finde en egnet dato. Vi kunne 
selvfølgelig også godt bruge input fra jer alle, gode ideer modtages gerne. 

 
6. Udbringning af referater. 

Endnu engang opfordrer vi til så mange så muligt tilmelder sig at modtage referat på mail. Så har man endnu 
ikke tilmeldt sig denne ordning, så få det gjort ved at. 
 
Sende tilmelding til Hans Peter med svaret JA TAK. Og mail adresse (gerne hus.nr også) 

 
7. Næste bestyrelsesmøde. 

Afholdes i fælleshus d. 27-06-2022 kl. 18.30 
På dette møde forventer bestyrelsen at kende dato for afdeling 24’s årlige generalforsamling. Ønskes fra 
bestyrelsen afholdt start september. 
 
Allerede kendte emner som skal til afstemning. 
 
a. Pullert ved den nyeste afdeling af Stadionvænget + Pullert ved rundkørsel. 
b. Bytte reol i affaldsøen 
 
Evt. forslag til bestyrelse bedes afleveret senest d. 26-06-2022 til et af bestyrelsesmedlemmerne 


