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Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 28, Høghus 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Det er godkendt. 

 

2. Siden sidst 

Beboer brochure: 

 

Diskussion om at indkøbe haveredskaber til låns i afdelingen (løvsuger, græsslåmaskine, 

hækkeklipper). Opfordre til at spørge naboerne om at låne. 

Hylder i skuret. (Opslag til beboere om hjælp til en arbejdsweekend?). 

Vi vil installere en skillevæg i skuret, så vi kan stille ting KUN til brug for afd. bestyrelsen i afd. 28. 

 

Rotter: vi har ikke hørt yderligere. 

 

Knallertkører: der har været et par problemer, hvor beboere har følt sig utrygge. Ved henvendelse 

til knallertkørerne mødte de ikke forståelse. Det viser sig, at det nok er kammerater til et par af de 

unge mennesker, der bor i afdelingen. 

 

Repræsentantskabsmøde 19/5 Mette og Tine deltager. 

Tine tilmelder dem. 

 

3. Økonomi 

Afdelingsregnskabet er godkendt og underskrevet af alle. 

Tidspunkt: 10.05.2022 

Sted: Hos Mette 

Indkaldte: Brian, Tanja, Lotte, Tine, Mette og Jytte 

Afbud:  

Referent: Lotte Rydahl 
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Der står 8.618,69 kr. på kontoen. 

 

4. Afdelingsbestyrelsen 

10 års jubilæum i afdelingen i år. Vi laver en lille jubilæumsfejring i forbindelse med sommerfesten. 

Undersøgelser blandt beboere om interesse i at deltage i fælles arrangementer. Brian printer og 

Jytte omdeler. 

 

Næste møde d. 1 juni kl. 19 hos Brian. 

 

Check op på havelåger. Den der manglede maling, er malet grå. 

 

5. Aktiviteter 

Forslag til fælles arbejdsdag i afdelingen. Gad vide om vi kan få opbakning til dette? 

 

6. Beboerhenvendelser: 

Ingen. 

 

7. Service- & driftsafdeling 

Driftsafdelingen skal holde øje med om der er rent omkring vores skraldeøer. 

 

8. Eventuelt 

Der er rod i aftaler med DOMI Bolig. Man møder lidt en mur når man kontakter DOMI Bolig, for at 

få hjælp til diverse ting i boligen. Dette skal tages op på et fælles beboermøde, hvor 

repræsentanter fra DOMI Bolig kan høre om vores frustrationer. 

Først og fremmest er vi nødt til at vente på en ny driftschef. 

 

 


