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Referat fra bestyrelsesmøde i afdeling 44, Moselunden den 23. maj 2022 

 

Tilstede: Bodil, Michael, Keld, Grete, Hanne samt John Hedegaard fra organisationsbestyrelsen. 

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: 

a. Skal vi indkalde til spisning FØR afdelingsmødet? 

b. Hvad er status på Facebook-gruppen? 

c. Skal vi få lavet udhæng over hoveddørene? 

7. Eventuelt. 

8. Næste møde. 

 

Referat: 

Ad 1:  Bodil. 

Ad 2:  Hanne. 

Ad 3:  Referatet godkendes – er allerede godkendt via mails. 

Ad 4:  Bodil (og John) refererer fra det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde i DOMI 

Bolig. Vi vil modtage særskilt referat herfra. 

Bodil præsenterer udkast til nye ordensregler, hvori der er indføjet en række nye 

emner. Da vi ikke har haft lejlighed til at studere disse nærmere og gerne vil have 

mulighed for at sammenligne med både de nugældende ordensregler og de 

nugældende reglementer OG der måske med fordel kunne indføjes endnu flere nye 

emner, beslutter vi at udsætte konklusionen til et senere møde. Dette afholdes d. 20. 

juni kl. 19 hos undertegnede, hvor Bodil, Keld og undertegnede deltager. 

 

Ad 5: Undertegnede beretter om generalforsamlingen d. 16. marts og om de forestående 

opgaver (afretning af fliser på gangstier, opmaling af hajtænder m.m. og kontakt til 

DOMI Boligs grønne medarbejdere om den mangelfulde pasning af blomsterengene). 
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Ad 6: a) Skal vi indkalde til næste afdelingsmøde (sidst i august/først i september) så tidligt, 

at der kan spises FØR mødet? 

 Det vedtages at indkalde til start kl. 17.30, at deltagere skal tilmelde sig, at der 

serveres smørrebrød, og at selve mødet begynder kl. 19. (Bodil orienterer Heidi om 

beslutningen). 

 Vi får Johns tilsagn om at være ordstyrer ved afdelingsmødet. 

 

 b) Hvad er status på afdeling 44’s Facebook-gruppe? Det viser sig, at der er hele 3, 

hvoraf Michael og Bodil hver for sig har oprettet en, mens det er uvist, hvem der har 

oprettet den tredje. Aftalen bliver, at Michael færdiggør arbejdet og omdøber 

gruppen til ”Moselunden, 8340 Malling”, hvorefter Bodil vil omdele 

orienteringsskrivelse til beboerne. (De skal vel også deles ud til beboerne i 

ejerforeningen? Undertegnedes bemærkning) 

 

 c) Vi har tidligere talt om at få lavet udhæng over hoveddørene, idet sådanne vil 

kunne hindre, at dørene bliver våde både ind- og udvendigt, når de åbnes i regnvejr. 

 Men hvordan skal de se ud, og hvad vil de koste? Er der penge på budgettet, eller vil 

det kunne medføre huslejestigning? 

 John foreslår, at vi kontakter DOMI Boligs projektafdeling og beder dem om hjælp. 

Undertegnede påtager sig dette. 

 

Ad 7: Intet. 

 

Ad 8: Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 15. august 2022 kl. 19 hos Grete. 

 

 

Hanne Sixhøj 

23. maj 2022  

 


