
 

 
 
 

DOMI Bolig  ∙  Tornøegade 12  ∙  8300 Odder  ∙  Telefon 70 27 97 97  ∙  www.domibolig.dk 

Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 35, d. 21. september 2022 
Mødet blevet afholdt hos Lene Borre nr. 13C 
 
Deltagere: 
Lene Borre 13C, Lena Køppen 15G, Søs Engelbrekt 9E, Jacob Mikkelsen 1A, Christina Søndergaard 
7E, Mette Olsen 7A og Malene Kira Brandt 9B. 
 
Konstituering af bestyrelse: 
Formand, 2 år – Christina Søndergaard  
Næstformand, 1 år – Jacob Mikkelsen 
Kasserer, 2 år – Lena Køppen  
Kasserer suppleant, 1 år – Lene Borre 
Bestyrelsesmedlem, 2 år – Søs Engelbrekt 

1. suppleant, 1 år – Mette Olsen 

2. suppleant, 1 år – Malene Kira Brandt 

Bestyrelsen vedtog i enighed denne konstituering.  
Christina Søndergaard og Jacob Mikkelsen er valgt til repræsentantskabet ud fra deres 
bestyrelsesposter.  
 
Nedsættelse af mini-/undersøgelsesudvalg: 
For at komme godt fra start, blev det besluttet at undersøge gældende vedtægter etc.., så der kan 
arbejdes konstruktivt videre mod et ekstraordinært afdelingsmøde. 
Formand og næstformand aftaler møde med Kent og administrationen for at opstarte et godt 
samarbejde. Lene og Søs undersøger regler, råderet, havereglement etc.., så vi kan udarbejde et 
forslag omkring have”indretning” herunder låger, hegn... til afstemning på ekstraordinært 
afdelingsmøde. 
Bestyrelsen har besluttet, det vil være hensigtsmæssigt at nedsætte et byggeudvalg, som kan 
deltage på byggemøder. Det vil her være muligt at beboerne kommer lidt tættere på 
byggeprocessen og kan komme med deres besyv i forhold til prioritering af opgaver. Alle kan være 
med i dette udvalg.  
 
Jacob kontakter administrationen omkring infotavler og postkasser, så bestyrelsen kan hænge info 
i tilgængelige tavler og modtager indkomne forslag fra beboerne. Jacob spørger også til 
trafiktavler, som tidligere har været på området. 
 
Bestyrelsesmøder: 
Der afholdes bestyrelsesmøder sidste onsdag i hver måned kl. 18.30. Her spørges administrationen 
om muligt brug af fælleshus på Tværgade.  
Christina laver dagsorden og modtager gerne forslag til denne fra alle beboere, senest ugen inden.  
 
Eventuelt: 
Kursus for bestyrelsesmedlemmer afholdes d. 9. november 2022. Jacob følger op på invitationen.  
 
Tak for et godt møde og på gensyn d. 26. oktober 2022 kl. 18.30 ☺ 


