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Bestyrelsesmøde i afdeling 43, Nygårds Allé, den 27. september 2022 
 
Deltagere: 
Julie Hasselager, afdelingens kontaktperson fra DOMI Bolig 
Mia, formand 
Avaaraq og Julie, bestyrelsesmedlemmer 
 
Mødesekretær: Julie 
 
Vedligeholdelse af Hytten/Flækken 

- Snak om at få serviceafdelingen fra DOMI Bolig ud for at kigge på den, og se om det er 

noget der er til at lappe på nuværende tidspunkt, eller i hvert fald sikre at den ikke går i 

yderligere forfald og så må vi afvente afdelingsmødet i 2023 med at tage en renovering af 

den op. 

- Der sættes ‘gravearbejde’ i gang for at undersøge hvornår og hvordan Flækken kom til og 

hvordan det økonomisk blev gjort. 

- Vi snakker om man kan søge fonde, sponsorater eller spørge skoler som Tech eller FGU, om 

der er nogen, som kan hjælpe med at ordne den, uden det kræver de store omkostninger, 

så det ikke behøves vente til vi kan tage det op på afdelingsmøde. 

 

Strøm til Hytten 

- Er der et strømudtag et sted vi må tage det fra? F.eks. DOMI Boligs skur herude? 

- Kan man trække fra en lejlighed, når der holdes noget, mod dækning af udgifterne? 

 

Fællesskab 

- Hvordan kan vi danne fællesskab? 

 

Vi vil gerne lave lidt mere sammenhold/fællesskab i afdelingen, for at give folk mulighed for at 

vide, hvem de bor dør om dør med - og måske det også senere kan være nemmere at lave en 

arbejdsdag for at vedligeholde Hytten, hvis vi har et fællesskab og den er mere brugt som 

samlingspunkt. 

 

- Vi vil gerne overtage Facebook gruppen. På nuværende tidspunkt er det en beboer, der er 

administrator i gruppen, og bestyrelsen kontakter denne for at høre, om det er muligt at få 

overdraget Facebook gruppen, ellers må vi danne en ny. 

- Bestyrelsesformanden får besked, når der flytter folk ud/ind i afdelingen, og vi vil bestræbe 

os på at give de nye en velkomst, evt. samlet som bestyrelse eller enkelte af os, der går hen 

og siger velkommen og giver et lille infoark om ting med f.eks. storskrald, Hytten, Facebook 

gruppen o.l. 

- Snak om sociale arrangementer; fredagsbar, brætspil, kaffehygge o.l. 
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- Skal der dannes et festudvalg? 

 

Facebook 

- Når vi får overdraget siden, vil vi lave et opslag og fortælle om at vi nu har en bestyrelse i 

afdelingen, kort om hvem vi er og hvad det indebærer. 

- Praktisk information om hvordan storskrald fungerer. 

- Sociale informationer og spørge folk, hvad de gerne vil have. 

 

Vi har snakket om den planlagte vedligeholdelse af skraldeøerne, om det var i relation til det nye 

sorteringssystem eller generel vedligeholdelse - for de trænger umiddelbart ikke og virker spild at 

gøre noget ved dem nu, hvis der alligevel snart sker ændringer i sorteringen, der stiller krav til flere 

containere f.eks. 

 

Vi har snakket om havevandring med DOMI Bolig, og hvad det indebærer for os som bestyrelse - at 

det er formanden, som skal gå med, men hele bestyrelsen gerne må gå med. 

 - Også snak om at det er her, det er vigtigt at få inddraget beboerne herude, der kan give besked, 

hvis der er noget vedligeholdelse som trænger, f.eks. en stoppet tagrende eller lignende. 

 

Vi har snakket om relation beboerne indbyrdes, om nogle situationer der har været og hvordan vi 

fremadrettet kan håndtere det, så der ikke opstår situationer hvor folk føler sig udsat for sladder 

eller chikane. 

 

Vi planlægger, hvor ofte der er behov for et bestyrelsesmøde, og hvordan vi fremover vil gøre så 

beboerne ved hvem vi er, hvad vi kan og hvordan de kan kontakte os og f.eks. stille forslag. 

 

 


