
 Tværgade 25 - 235, 8340 Malling 17-10-2022 

Afdeling 36. 

   

Afdelingsbestyrelsen Afdeling 36. – Bestyrelseslokalet Tværgade 79, 8340 Malling. 

E-mail: larsvictorjensen@gmail.com – Facebook: afdeling 136 tværgade 

Åbningstid: Sidste mandag i måneden mellem 19:00 og 19:30 (Dog ikke juli og december måned). 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet mandag 26. september 2022.  
 

 

   Fremmødte:  

Victor Jensen – VJ  Gunnar H, Nielsen – GHN   

Birgitte M. Petersen – BMP  Niels Erik Sørensen – NES  

Bente Fisker – BF                               Birgitte S. Frank – BSF   

 

 
 

Godkendelse af referat fra 29. august 2022. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

Evaluering af det ordinære ofdelingsmøde 13. september 2022. 
  

Mødet forløb i en god tone med et flot fremmøde.  

Der var ivrig debat og konstruktiv dialog. 

Der var god styring af mødedirigenten Julie, og dejligt med hjælpen fra direktør Preben 

Jacobsen. 

 

 
Kontakt til DOMI Bolig siden sidst. 
 

Der var ingen kommentarer til mail korrespondancen siden sidst. 

 

 

Driftsafdelingen – NP og Stina. 
 

Formanden har talt med NP vedr. ændringer i driftsafdelingen, idet der er 

ledelsesmæssige ændringer i driftsafdelingen. 

Anne-Christina Jensen er ny koordinator i driftsafdelingen, og har grønne 

vedligeholdelsesplaner, personaleansvar m.m., og NP. vil være tovholder omkring 

afdelingernes husordner, maskinparken og boligsociale forhold. 

  

  

Driftsafdeling – forhaver, hækklipning og plankeværk. 
 

Vi er bekendt med, at der er tilgået nogle lejere henstillingsskrivelse, hvorfor vi må 

forvente, at de sidste af vore lejere opfylder reglerne i husordenen. 
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Arealgennemgang med Anne-Christina Jensen og Kim Baagø fra vores 
driftsafdeling. 

 

Afdelingsbestyrelsen har arealgennemgang/markvandring med Anne-Christina Jensen 

og Kim Baagø fra driftsafdelingen tirsdag d. 27. september 2022. Afdelingsbestyrelsen 

forventer at vi gennemgår skemaet for udestående arbejder. 

 

 

Husorden for DOMI Boligs afdeling 36. 
 

Den nye tilrettede HUSORDEN, som blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde d. 

13. september 2022, vil tilgå administrationen, så den kan indsættes på DOMI Boligs 

hjemmeside for afdeling 36. 

Det har virkeligt været noget af et forløb at få koordineret den godkendte husorden fra 

det ordinære afdelingsmøde med administrationen, men nu er det lykkedes, og den vil 

blive vedhæftet i denne mail. 

 

Det er meget vigtigt, du læser den nye godkendte 
vedhæftede husorden, således du er bekendt med de 
regler, der skal sikre os alle at bo i en dejlig Afdeling 
36! 

  

             

 

Eventuelt. 
 

Der skal etableres et møde med afdelingsbestyrelsen og direktør Preben Jacobsen DOMI 

Bolig, af hensyn til den endelige formulering i elektronisk flyttesyn. 

 

 

 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 31. oktober 2022. 

 

 
 

 
Referent: Bente Fisker 
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