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Referat fra bestyrelsesmøde i afdeling 44, Moselunden, d. 15. august 2022    
 
Til stede: Bodil, Michael, Grete, Keld, Hanne 
 
Dagsorden: 
   1   Valg af mødeleder. 
   2.  Valg af referent. 
   3.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   4.  Hvad er der sket siden sidste møde i afdeling 44? 
   5.  Hvad er der sket siden sidste møde i Grundejerforeningen. 
   6.  Emner/punkter til behandling 
   7.  Eventuelt. 
   8.  Næste møde. 
 
Referat: 
Ad 1:   Bodil. 
Ad 2:   Hanne. 
Ad 3:   Referat fra bestyrelsesmødet d. 23. maj 2022 godkendes. 
Ad 4:   Bodil fortæller, at afdelingens reglementer nu er tilrettede. 

Der har været rejst tvivl om lovligheden af at afholde det loppemarked med offentlig 
adgang, som nogle beboere har taget initiativ til. Keld har kontaktet DOMI Bolig, og 
der skulle ikke være noget til hinder herfor, så markedet afvikles som annonceret d. 
27. august på Moselundens grønne område. 
Grete, Keld og Hanne har undersøgt muligheden for at få baldakiner over 
hoveddørene og ville have fremlagt forslag herom på afdelingsmødet, men da prisen 
bliver temmelig høj, frafaldes forslaget. 

Ad 5: Hanne fortæller, at der ikke har været holdt bestyrelsesmøder, men bestyrelsen har 
haft møde med direktøren i DOMI Bolig og den nye medarbejder, som skal stå for 
pasningen af de grønne arealer, fordi vi ikke er tilfredse med pasningen af de 
blomsterenge, vi fik anlagt sidste år. De er overgroede af kløver, padderokker, græs 
og andet ’ukrudt’, så de blomster, vi ville have, ikke har kunnet trives. Der blev lovet 
os diverse indgreb samt en revideret plan over pasningen af alle de grønne arealer, 
men der er ikke sket noget endnu. 

Ad. 6: Planlægning af afdelingsmødet:  
a) Vi mødes kl. 17.00 og gør lokalet klar. 

b) Bodil modtager tilmeldinger og bestiller derefter mad i Brugsen.  

c) Keld sørger for indkøb af drikkevarer.  

John Hedegaard kommer og er ordstyrer, og fra DOMI Bolig deltager desuden Anne 
Pilgaard, som vil fremlægge afdelingens økonomi. 
Michael har næsten færdiggjort Facebook-siden ”Moselunden, 8340 Malling” men 
mangler at formulere lidt om, hvad siden kan bruges til, og hvad vi ikke ønsker, den 
bruges til. Den side, Bodil havde lavet, slettes. 
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Ad 7: Da Bodil ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen og derfor heller ikke fremover står for 
velkomst til nye beboere, overdrages resterende foldere til Grete. De skal revideres, 
når vi kender den fremtidige bestyrelses sammensætning. 

Ad 8: Næste møde aftales efter afdelingsmødet, når bestyrelsens medlemmer er kendt. 
 
 
Hanne Sixhøj 
18. august 2022   
 
 


