
 Tværgade 25 - 235, 8340 Malling 11-07-2022 

Afdeling 36. 

   

Afdelingsbestyrelsen Afdeling 36. – Bestyrelseslokalet Tværgade 79, 8340 Malling. 

E-mail: larsvictorjensen@gmail.com – Facebook: afdeling 136 tværgade 

Åbningstid: Sidste mandag i måneden mellem 19:00 og 19:30 (Dog ikke juli og december måned). 

 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet mandag 27. juni 2022.  
 

 

   Fremmødte:  

Victor Jensen – VJ  Gunnar H, Nielsen – GHN   

Birgitte M. Petersen – BMP Niels Erik Sørensen – NES  

Bente Fisker – BF  Birgitte S. Frank – BSF  

 

 
 

Godkendelse af referat fra 30. maj 2022. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

Aktivitetsudvalget. 
  

           Der var god tilslutning til en fin Sankt Hans aften med skønt sommervejr. 

           Aktiviteterne er sat på sommer pause. 

           Nyt program vil blive omdelt i postkasserne. 

 

 
Kontakt til DOMI Bolig siden sidst. 

 
Der har været meget mail korrespondance mellem formanden og DOMI Bolig siden 

sidst, disse mails blev gennemgået og drøftet. 

 

 

Kaffemøde med DOMI Boligs direktør og NP. 

 
 Det var et godt og konstruktiv møde, som handlede om Afdelingsbestyrelsens og  

 NP`s forskellige opfattelser af Grøn vedligehold. 

Administrationen tilkendegav, at det for nuværende er umuligt, at tiltrække     

medarbejdere til drift på det grønne område. 

Afdelingsbestyrelsen har fuld forståelse for dette problem, men forventer fremover en 

hyppigere dialog omkring grøn vedligehold. 
 

 

Udestående arbejdsopgaver. 
 
 Skemaet blev gennemgået og revideret, og opdateret skema tilsendes NP.  

 

 

Legeplads. 
 

Afdelingens legeplads skal moderniseres og ændres. 

Afd. Bestyrelsen henstiller til NP om at komme med et forslag. 
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Vandrør i krybekælder. 
 
Der skal etableres nye vandrør til brugsvand i efteråret 2022.  

Dette vil måske betyde ændrede rørføringer i bryggers, men helt sikkert ændringer i 

rørføringen i badeværelse. 

Afd. bestyrelsen er af den opfattelse, at disse formodede ændringer hurtigst muligt 

kræver et møde mellem projektafdelingen og afd. bestyrelsen. 

 

 

Individuel modernisering eller råderet.  
 

Det reviderede Råderetskatalog blev gennemgået.  

Det skal herefter fremlægges og vedtages på det Ordinære Afdelingsmøde til 

september. 
 

 

Eventuelt. 
 

Afd. bestyrelsen ønsker opstregning af parkeringspladserne i foråret 2023. 

 

 

 

 

 

 

Næste Afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 29. august 2022. 

 

 
 

Afd. bestyrelsen ønsker alle i afd. 36 
en god sommer 

 
 

 

 
 
Referent: Bente Fisker 
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