
Referat fra bestyrelsesmøde Afd. 24 
Torsdag d. 28-07-2022 

 
Tilstede var. Ketty, Mette, Peter, Henriette og Hans Peter. 
 
 

1) Siden sidst/formanden 

• DOMI har ansat ny driftskoordinator Anne-Christina Jensen (daglig tale Stina) hun startede 

d. 13-06-2022. Ligeledes øges DOMI-drift på bemandingen pr. 01-08-2022 

• Vandskader: Der har nu været registreret 3 vandskader indenfor de sidste 2 år, Bestyrelsen 

opfordre til at man selv holder øje med installationerne især i den ældste del af 

Stadionvænget. 

• Der er rundt omkring i nogle haver efterplantet nye hækplanter, det ser også ud som at 

nogle af dem allerede er gået ud. Det er den enkelte beboers ansvar hver gang der kommer 

nye hækplanter at få dem vandet og de skal vandes hele sommeren, bestyrelsen opfordrer 

DOMI-service at de lægger en seddel i postkasse ved hvert pågældende hus som har fået 

nye planter, således man er informeret derom. 

• Det grønne tiltag er godt i gang, vi skal til at vænne os til at biodiversiteten slår igennem 

også på Stadionvænget. Vi har registreret meget ukrudt bla. sort natskygge som er meget 

giftigt. Bliver det hverdagen fremadrettet? 

 

2) Der afholdes General forsamling / afdelingsmøde 21.9. kl. 19 i stadionvængets fælleshus 

• Afd. 24 giver en lille snitte som afslutning på afdelingsmødet. 

• Kaffe og småkager. 
a. Ketty er på valg som formand (genopstiller ikke) så der skal vælges ny formand. 
b. Mette er på valg som menigt bestyrelsesmedlem (genopstiller ikke) vil gerne tage 

tjansen som suppleant. 
c. Henriette vil gerne trække sig fra bestyrelsen (vil ikke på valg som suppleant) 

3) Derfor opfordres beboerne på stadionvænget til at melde sig til de manglende poster i bestyrelsen, 

således den kan blive fuldtallig. 

 

Emner som skal til afstemning 

 

1) Permanente pullerter 

A) Nyeste afdeling 

B) Rundkørslen 

 

2) Byttereolen permanent 

 

3) Belysning Rundkørslen fx solceller/ reflekser 

 

4) Trailer holdeplads/ trailer? 

 

5) Bevarelse af træer og frugttræer i Afd. 24, der løbende beskæres i aftale med bestyrelsen 

 

4) Evt. emner som ønskes bragt op på afdelingsmødet skal være DOMI i hænde senest d. 7-09-2022 
Indsendes på mail@domibolig.dk 


