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Lederen

- reflektion / holdninger
BL (Danmarks Almene Boliger) har
valgt ny formand. Allan Werge blev
d. 8. juni 2022 valgt til ny formand
på BL’s ordinære repræsentant
skabsmøde. Allan Werge afløser
Palle Adamsen, der efter en årrække
på formandsposten havde valgt at
træde tilbage. I de 14 år hvor Palle
Adamsen var formand for BL, er der
sket en rivende udvikling af BL som
interesseorganisation, og her i 2022
fremstår BL som en meget vigtig ak
tør på det boligpolitiske område.
Allan Werge blev valgt med et
stort flertal, da han blev valgt med
118 stemmer ud af 183 stemmebe
rettigede. Med Allan Werge får BL en
meget kompetent formand, der kan
trække på sin viden som direktør for
Al2bolig i Aarhus, og som formand
for BL’s 5. kreds. Allan Werge skal nok
få brug for den viden, for de almene
boliger står til stadighed over for
store udfordringer. Lige for tiden bl.a.
stigende priser på byggerierne, flere
steder med byggestop, områder med
lejeledighed, tomme boliger, rente
udviklingen, den grøn
ne omstilling
med miljøkrav og stigende udfor
dringer på det boligsociale område.
En anden stor udfordring som de
almene boliger står over for i disse
år, er bevarelse og styrkelse af bebo
erdemokratiet, da det bliver mere og
mere svært at finde beboere, der vil
stille op til afdelingsbestyrelserne og
organisationsbestyrelserne.
Vi takker Palle Adamsen for ind
satsen og ønsker ham god vind
fremover, og vi ønsker Allan Werge
tillykke med valget. Allan Werge går
ind til et spændende og interessant
arbejde, der nok kan indeholde mas
ser af udfordringer.
I Bomiva arbejder vi også med at
få tilpasset et generationsskifte i or
ganisationsbestyrelsen, så der kan
ske et fornuftigt skifte, hvor ikke alle
går af på en gang. Et generations

skifte skal gerne planlægges i god tid
inden generationsskiftet skal være
gennemført. Alle organisationer har
brug for en nyskabende og visionær
bestyrelse, der kan skabe resultater
og planlægge strategisk.
Ude i de forskellige afdelingerne
venter de ordinære afdelingsmøder,
hvor der nogle steder skal vælges
nye afdelingsbestyrelser. I mange
afdelinger kan det være svært at få
valgt nye bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
Den nyeste viden om frivillighed
i Danmark viser, at mindst 70 % af
alle borgere på et eller andet tids
punkt i livet engagerer sig i frivilligt
arbejde. Så det er måske fordi ingen
har spurgt din genbo eller din nabo
endnu, at de ikke melder sig til en
bestyrelsespost eller andet frivil
lig arbejde i afdelingen. Det er bare
med at komme ud og prikke nogle
af afdelingens beboere på skuldrene,
eventuelt skabe mulighed for at be
boerne kan deltage i mindre afgræn
sede opgaver og uddelegere nogle
af bestyrelsens opgaver til frivillige,
så de på den måde kan snuse lidt til
bestyrelsesarbejdet. Aftal opgavens
omfang, herunder tidsforbrug. Giv
kun opgaver som den frivillige har
mulighed for at løse. Giv den frivillige
indflydelse og ansvar for opgaveløs
ning. Glem alt om ”sådan plejer vi at
gøre”. For at beholde de nye i besty
relsen, er det vigtigt, at de føler sig
velkomne, og at de bliver sat godt
ind i arbejdet. Anerkend den frivillige
og husk at sige tak for indsatsen, når
opgaven er udført, eller de holder
i bestyrelsen – så kan det jo være,
de vender tilbage på et senere tids
punkt.
På mødet med afdelingsbestyrel
serne den 31. marts 2022 blev Bomi
vas frivillighedspolitik gennemgået,
og efterfølgende blev politikken
udsendt. Det er nu op til afdelings

Nanny J. Dahl
Formand

bestyrelserne at diskutere og udar
bejde egne forslag til frivilligheds
politik med afsæt i den virkelighed
og de vilkår, der er i deres afdeling.
Derefter skal forslaget forelægges på
afdelingsmødet og udsendes til alle
i afdelingen. Frivillighedspolitikken
kan også være en hjælp til dem, der
ønsker at hjælpe i sit eget boligom
råde gennem frivilligt arbejde, men
ikke lige er kommet i gang endnu.
Gennem frivillighedspolitikken kan
de se nogle af de muligheder, de har,
og hvem de eventuelt skal henvende
sig til.
For de afdelingsbestyrelser der
ikke er kommet i gang med frivil
lighedspolitikken endnu, venter
et spændende arbejde med at ud
arbejde politikken. Kommer I til at
mangle hjælp til at komme i gang, er
I velkomne til at kontakte Karen Dals
gaard eller undertegnede, så hjælper
vi gerne med inspiration.
Jeg vil ønske alle læsere en dej
lig sommer, hvor solen forhåbentlig
skinner i mange timer.
Nanny Dahl formand
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Repræsentantskabsmøde i Bomiva
den 17. maj 2022
Formand Nany Dahl bød velkommen til de 61 frem
mødte, hvoraf de 52 var stemmeberettigede, til årets
repræsentantskabsmøde i Kulturcenter Skive. Der var en
særlig velkomst til afdeling 40 Ålykkevej i Vinderup, der
efter sammenlægningen deltog i repræsentantskabsmø
det for første gang.
Bestyrelsesmedlem Karen Dalsgaard blev valgt til diri
gent og Nanny Dahl blev valgt til dirigent under punkt
7, Valg af medlemmer til bestyrelsen. Peter Hauberg og
Mette Rasmussen blev valgt som stemmetællere.
Bestyrelsens beretning
Nanny Dahl aflagde bestyrelsens beretning for 2021, og
den var som sædvanlig lidt kortere end den fulde Ledel
sesberetningen som var blevet uddelt på mødet. Både
2020 og 2021 har været stærk præget af Covid 19. Pe
rioden med Coronarestriktioner har givet ekstra arbejde
med at planlægge både i driften og i administrationen.
Medarbejderne i Bomiva blev også ramt af Corona, og
det har medført fravær både i administrationen og i drif
ten. Det har været nødvendigt at lukke ned for det fysi

ske fremmøde for beboerne, og i perioder har admini
strationen arbejdet hjemme fra eller på skift på kontoret
med god afstand. Det meste af 2021 har ejendomsfunk
tionærerne arbejdet alene og kørt ud fra egne boliger
eller arbejdet i små separate grupper. I forbindelse med
Covid 19 har vi fulgt myndighedernes retningslinjer for
vores område, og vi har løbende informeret beboerne
om, hvordan der arbejdes.
Covid19 her også medført at gildesale, mødelokaler
og fællesfaciliteter har været lukket delvist ned i perio
der. Nedlukningen har medført, at mange beboere har
følt sig ensomme og savnet de sædvanlige aktiviteter i
afdelingen.
I 2021 blev det årlige regnskabsmøde, som normalt
bliver afholdt med afdelingsbestyrelserne i april måned,
i lighed med 2020 aflyst og afdelingernes regnskab blev
derfor ikke godkendt af afdelingsbestyrelsen som sæd
vanligt, men blev først godkendt på det ordinære afde
lingsmøde.
Markvandringerne blev dog gennemført, så der var
mulighed for at gennemgå afdelingernes vedligeholdel
sestilstand og diskutere kommende arbejder i afdelin
gen.
Nanny Dahl kom i beretningen ind på, at de almene
boliger hviler på beboerdemokratiet som de solide
grundsten. Som repræsentantskabsmedlemmerne er I jo
valgt ude i afdelingerne eller udpeget af afdelingsbesty
relsen. Både som repræsentantskabsmedlemmer og af
delingsbestyrelsesmedlemmer skal I varetage beboernes
interesse ude i afdelingerne, eller som her i aften i repræ
sentantskabet. Det tyder på, at beboerne i de forskellige
afdelingerne gerne vil deltage i beboerdemokratiet og
interesserer sig for den afdeling, som de bor i. Der er 11
afdelinger uden en afdelingsbestyrelse, heraf er der 3 æl
drecentre og 1 institution uden afdelingsbestyrelse, så i
Bomiva er der valgt afdelingsbestyrelser i 25 afdelinger
ud af 36.
Bestyrelsen følger nøje befolkningsudviklingen i Skive
Kommune, da befolkningsudviklingen har stor indvirk
ning på udlejningssituationen i de forskellige afdelinger.
Der er i skrivende stund 28 boliger i tomgang, ligeligt
fordelt med 14 boliger i oplandet og 14 i Skive by.
De sidste 5 år har der været en gennemsnitlig negativ
befolkningstilvækst på -0,6% i Skive Kommune og helt
op til -2,1% i oplandsbyerne. Det ser dog ud til at hel
hedsplanerne, som har medført en reduktion af antallet
af ledige lejligheder i de berørte afdelinger passer til ef
terspørgslen.
En kommune i udvikling bygger på mangfoldighed
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og plads til alle. Bomiva har fremsat ønske til Skive Kom
mune om at være med i byggeri bl.a. i centrum af Skive
by samt foretage ombygning af eksisterende ældrebo
liger til familieboliger. Vi ved, at Bomiva kan være med
ved visionært og kvalitetsbyggeri, og vi tror på, at blan
det byggeri med erhverv, privat og alment byggeri er at
fortrække i en sund udvikling for Skive by. Så mangler vi
bare at Skive Byråd også finder ud af det.
Den politiske interessevaretagelse er en af kerneopga
verne i de almene boligorganisationer.
Den lokale interessevaretagelse over for Skive Kom
mune er afgørende for den boligpolitiske udvikling
lokalt. Bomiva skal formulere en fortælling om, hvem
de almene boliger i kommunen er, og hvordan vi bidra
ger til og leverer velfærd til kommunen. Det er vigtigt
for Bomiva, at være tæt på de politiske processer. Skive
Kommune skal vide, at et godt samarbejde med Bomiva
kan skabe løsninger og fremme resultater på kernekom
mune områder, som f.eks. uddannelse og sundhed, og at
Bomiva kan bidrage til en positiv byudvikling med vækst
og øget velfærd. Interessevaretagelse varierer og for
andrer sig hele tiden, og skal behandles efter emner og
den politiske virkelighed.
Bomiva deltager gennem kredsarbejdet i BL’s 6. kreds,
ved at være med til at fremme samarbejdet mellem boli
gorganisationerne for på den måde at kommunikere til
lokalpolitikkerne og få vores boliger sat på den politiske
dagsorden.
Her i år blev Ulla K. Holm og Henrich Nielsen genvalgt
til BL’s 6. Kreds. Ulla som næstformand for 6. kreds og
Henrich som kredsrepræsentant. Endvidere er Ulla K.
Holm medlem af BL’s hovedbestyrelse og medlem af be
styrelsen i Landsbyggefonden.
I de næste 2-3 år vil Bomiva arbejde på at få udarbej
det og vedtaget nye helhedsplaner for et par af vores
afdelinger. Vi skal hele tiden sikre at vores ældre bolig
masse er tidssvarende, og at boligerne er til at udleje til
en for området passende husleje. Den ældre boligmasse
skal gerne moderniseres ved hjælp af finansiering og
støtte fra Landsbyggefonden. Renovering og moderni
sering af Bomivas boliger foregår løbende, og har stor
bevågenhed hos bestyrelsen.
Administrationen har arbejder med at få udarbejdet
planer for Rønbjerg og Hem Ældrecentre. Der har været
afholdt mange møder bl.a. med Skive Kommune, Lands
byggefonden og Kuben. Der arbejdes nu med mulighed
for nedrivning, men intet er afklaret på nuværende tids
punkt.
I øjeblikket bliver begge ældrecentre plus boliger på
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Hvitfeltsgade/Odgårdsvej brugt til at huse Ukrainske
flygtninge.
Bestyrelsen har i samarbejde med administrationen
arbejdet med Frivillighedspolitik, Husorden samt Biodi
versitet, og vi har også i samarbejde med administratio
nen drøftet ”FN’s 17 verdensmål” for bæredygtig udvik
ling og udvalgt de mål som Bomiva skal arbejde videre
med.
Den 31. marts 2022 var afdelingsbestyrelserne invite
ret til møde om Frivillighedspolitik, Husorden samt Bio
diversitet.
Frivillighedspolitik var et oplæg til afdelingerne, så
de kan lave deres egen Frivillighedspolitik evt. med ud
gangspunkt i oplægget fra Bomiva.
Indlægget angående Husorden var et oplæg til at op
datert Husordenen i de forskellige afdelinger. Mange
afdelinger har afleveret de nye oplæg til Husorden, så
de kan blive forelagt til vedtagelse på de ordinære afde
lingsmøder her i år.
Biodiversitet er et emne, som afdelingsbestyrelserne
kommer til at arbejde videre med sammen med inspek
tørerne i de kommende år.
Helhedsplanen for afd. 4 Vestervang/Vestervænget er
blevet Skema C godkendt og er slutfinansieret i 2021,
men mangler det sidste vedrørende opgørelse af regu
leringskontoen. Helhedsplanen for afd. 80 SallingVest
er færdig, men mangler endelig skema C godkendelse.
Helhedsplanen for afd. 78, Salling Midt Nord forventes
fuldt afsluttet i 2022. I afd. 1, Holstebrovej 48 blev der
påbegyndt en helhedsplan da der i forbindelse med en
vinduesudskiftning sker en facaderenovering til 14 mio.
kr. Facaderenoveringen skyldes tærede søjler i knapper,
indtrængning af vand i murværk, kuldebroer og proble
mer med konstruktionen i forbindelse med altaner. Hel
hedsplanen udføres uden udgift for beboere, og forven
tes fysisk afsluttet i 2022.
De seneste år er priserne på byggematerialer steget
til et ekstremt niveau, og selv om Corona er på retur, så
er krigen mellem Ukraine og Rusland medvirkende til, at
priserne er steget yderligere. Brændstof er steget med
66 pct., jern og stål med 61 pct. og aluminium med 31
pct. Over hele linjen er der massive prisstigninger på
de materialer, som især byggebranchen anvender. Pro
blemerne med Rusland og dermed importen af jern og
stål medfører formentlig yderligere prisstigninger. For
Bomiva har det medført, at der er højere priser på arbej
der bl.a. også når projekter sendes i udbud. Hvis hånd
værkerne i det hele taget vil give et tilbud. Afdelingerne
er blevet flittigere til at benytte råderetten, og har også
mange ønsker til arbejder i afdelingerne, men der er kun
2 inspektører, og det kan være svært at nå det hele. Så
vær lidt tålmodig, og med de priser der er for tiden, er
det måske også en god ide at vente lidt, indtil priserne
vender tilbage til det mere normale.
Nanny Dahl sluttede beretningen med at takke repræ
sentantskabet, afdelingsbestyrelserne, alle de frivillige
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samt bestyrelseskollegaerne, ejendomsfunktionærerne,
administrationen og de ansatte på kontoret samt Ulla K.
Holm for indsatsen og det gode samarbejde.
Den regnskabsmæssige beretning
Ulla K. Holm aflagde den regnskabsmæssige beretning
for 2021 med tilhørende revisionsberetning. Årsregnska
bet omfatter tiden 1. januar - 31. december 2021. Årets
resultat anses for at være meget tilfredsstillende.
Regnskabet udviser et overskud på 273.195 kr. som
overføres til arbejdskapitalen.
Egenkapitalen
udgør
på
balancetidspunktet
40.509.291 kr., hvoraf arbejdskapitalen udgør 8.174.384
kr. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2022 til orientering
Ulla K. Holm forelagde budgettet for 2022 til orientering.
Behandling af indkomne forslag
•	Bestyrelsen blev enstemmigt bemyndiget til at god
kende afdelingernes årsregnskaber på vegne af re
præsentantskabet.
•	Bestyrelsen blev bemyndiget til køb af jord m.v. I hen
hold til vedtægternes § 5 stk. 6 bemyndiger repræsen
tantskabet herved bestyrelsen til køb af jord og iværk
sætte nybyggeri, herunder at erhverve eksisterende
ejendomme med henblik på ombygning til almene
boliger eller omdanne disse til almene boliger uden
ombygning. Endvidere gives der bemyndigelse til evt.
salg af jord fra en afdeling til en anden afdeling. Der
gives også bemyndigelse til nedrivning i forbindelse
med helhedsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedta
get.
•	Bestyrelsen blev enstemmigt bemyndiget til at afgive
tilbud på udbud af administration af almene boliger.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Heinrich Nielsen, Per Laursen og Karen Dalsgaard blev
genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af: Formand Nanny Dahl,
næstformand Heinrich Nielsen, Ellen Holmgaard, Per
Laursen, Peter Østergaard Jensen, Karen Dalsgaard og
Ove Bjerring.
Valg af suppleanter
Som 1. suppleant blev Peter Mikkelsen valg. Som 2. sup
pleant blev Ingrid Harbøll valgt. Som 3. suppleant blev
Lene Villadsen valgt. Som suppleant for Ellen Holmgaard
blev Eva Refsgaard valgt.
Valg af revisor
Som revisor blev Revisionsfirmaet Beierholm, Skive valgt.
Repræsentantskabsmødet sluttede med spisning og
hyggelig snak hen over bordene.
Nanny Dahl
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Åbning efter en tid med Corona i afd. 11
Aage Nielsensvej/Villaparken
og der blev grinet, leget og udvekslet meninger. Vi i
afdelingsbestyrelsen konkluderede, at det med leg og
hyggesnak på plænen i vores afdeling, er en god måde
at lære hinanden at kende på og minde hinanden om, at
de ting vi i fællesskab har i afdelingen, skal vi passe på.
Så vi vil hvert år frem over invitere alle beboere til det, vi
vil kalder børnenes dag i afdeling 11.
Karen Dalsgaard, afd. formand

Efter en lang periode med Corona restriktioner, ikke kun
for os, men også for mange andre. En tid hvor der skulle
holdes afstand og sprittes af, var det dejligt at kunne be
gynde at se os vågne op med ønsket om sammenhold
og fælles aktiviteter.
Vi fik startet op med en fælles tur, hvor vi startede med
en guidet tur i Gråsten Kirke. Haven og historien om
kring Gråsten Slot efterfulgt af indkøbstur til grænsekio
skerne, hvor alle depoter, tasker og kasser blev fyldt op.
Vi sluttede af på Øster Højst Kro med en overdådig jule
buffet. Tror I nu, at vi var færdige? Nej her i april tog vi så
en tur til Feggesund Kro for at spise stegte ål. Her var hu
møret højt og efter et par glas af de klare, var sangstem
merne også i orden.
Alle beboere i afdelingen fik i påsken en lille hilsen i
form af en pose, som tidsfordriv med chokolade og div.
ting så som kryds og tværs, bingo, quiz og amerikansk
lotteri, ting som de havde mulighed for at vinde choko
lade eller gavekort på. Alt dette kan vi selvfølgelig gøre,
fordi vi som alle andre afdelinger har et rådighedsbeløb.
Her til sidst har vi endelig fået indviet vores legeplad
ser både på Aage Nielsensvej og i Villaparken. Vi har ven
tet længe på at kunne fejre det p.g.a. af lang leverings
tid på legeredskaber, borde og grill. En tid hvor vi måtte
tage turen til Børnenes Paradis, hvad der selvfølgeligt
også har været et besøg værd.
Men den 14. maj blev alle inviteret til fest på plænen
ved Aage Nielsensve. Der mødte rigtig mange op, både
børn og voksne, og alle havde mulighed for at få kyllin
gespyd, pølser, kager, kaffe og sodavand. Legeredska
berne blev virkeligt afprøvet af både børn og voksne,
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Afdeling 83 Balling
Torsdag d. 7. april var der inviteret til fællesspisning i afd.
83, Balling.
Alle deltagere var mødt op med godt humør, og snak
ken gik lystigt hen over bordet om stort og småt, imens
man nød den gode mad, med efterfølgende kaffe.

På opfordring fra bestyrelsen, blev der også foreslået
flere interessante emner til kommende arrangementer i
afdelingen.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag, hvor alle så ud til at
more sig.

Ukrainere i Hem og Rønbjerg
Skive Kommune har valgt at lade ukrainere flytte ind
midlertidigt i Ældrecentrene i Hem og Rønbjerg. Der
er 13 boliger i brug på Hem Ældrecenter og 10 boliger
i brug på Rønbjerg Ældrecenter. Desuden er der 1 bolig
i brug på Odgaardsvej, 5 boliger i brug på Hvitfeltsgade
og 4 boliger i brug på Stationsvej 7-9 i Rønbjerg.

Venneforeningerne i Hem og Rønbjerg har hjulpet
kommunen med at gøre boligerne indflytningsklare
mht. møbler m.m.
Skive Kommune står selv for nøgleudlevering, så
Bomiva mærker intet til de nye indflyttere.
Ulla K. Holm
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Biodiversitet i Vestervænget
I Vestervænget er der netop lavet et forsøg på, hvordan
et trimmet græsområde kan omdannes til et område,
hvor ”naturen vender tilbage”. Vi har forsøgt at etablere
et område med mere liv, d.v.s. bedre forhold for insekter,
større dyr m.v. og hvor der også er noget for os menne
sker at se på og glædes over.
Området er lavet på den første af de store græshøje,
der ligger på det store grønne græsområde til højre for
vejen ud for Vestervænget 2 og servicekontoret.

I skrivende stund er der endnu ikke så meget at kigge
på, da frøene lige skal spire, men vi håber meget, at det
bliver et fantastisk område fuld af farver og liv, når vi når
august/september måned.
Vi vil herfor opfordre til, at man lægger vejen forbi om
rådet i sensommeren, hvis man er nysgerrig på, hvordan
man kan etablere områder, hvor naturen får lov at råde.
Elsebeth Madsen, Inspektør

Afdeling 19 Højlundsvej
Så er er der endelig kommet gang i alle aktiviteter i ”Vo
res hus” efter Corona lukningen. Der i blandt er der bob
spil og som det kan ses er det ingen hindring hvis en
kommer til at sidde i kørestol, man skaffer bare tre kon

torstole og så sænker man spillebordet og så er alle lige.
For nylig havde vi en spisesammen aften med gule ær
ter, kaffe og kage samt lotteri, god tilslutning – en virke
lig hyggelig aften.

Side 12
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Holstebrovej 48
Som det ses af billedet er facaderenoveringen af afd. 1,
Holstebrovej 48 tæt på at være færdig.
Som en kendt forfatter (H. C. Andersen, Mit livs even
tyr) en gang sagde: ”Man går først så grueligt med ondt
igennem, og så bliver det godt.
Det må vist også være fortællingen om Holstebrovej
48. En simpel vinduesudskiftning, der endte med at blive
til en fuld facaderenovering.
Vinduesudskiftningen startede i 2020, og på trods af
tyveri af vinduerne og andre uheld gik det løs med isæt
ningen af vinduerne, og arbejdet forventedes færdig til
sommeren 2021. Men i oktober 2020 blev det konstate
ret, at facaden ud mod Holstebrovej ikke havde det så
godt. Stålsøjlerne i karnapperne var ikke eksisterende,
og det ændrede lige med et hele projektet med vindues
udskiftning til en facaderenovering.

”ingen penge” havde afdelingen nok af og med ud
sigt til en kæmpe regning for facaderenoveringen, blev
Landsbyggefonden ansøgt om støtte til projektet. Både
Landsbyggefonden og Skive Kommune var hjælp
somme, samarbejdsvillige og lynhurtige, så det lykkedes
at få stablet den nødvendige økonomi på banen, så fa
caderenoveringen kunne pågå. Det gav dog et afbræk i
byggeriet på 4-5 måneder.
Men nu er det ganske vist, at facaden mod Holstebro
vej har fået nye vinduer, er blevet isoleret og bygget op
på ny, samt at der er kommet nye gavle. Der er kommet
altaner op, og enkelte er allerede begyndt at bruge dem.
Der er blevet kloaksepareret og lavet ny p-plads.
Nu afventes lige den sidste finish omkring det grønne
ud mod Holstebrovej.
Ulla K. Holm
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Vilde blomster i afdeling 17,
Holstebrovej 77-87
På afdelingsmødet i 2021 blev det besluttet at lave et
forsøg med vilde blomster, til glæde for insekter og
beboerne i afdelingen. Erna Vestergaard og Anne Kri
stensen, meldte sig til at komme med input til hvor- og
hvordan et sådan forsøg kunne tilpasses afdelingens
økonomi og ude arealer.
Anne har en kontakt til Elvin R. Hansen, der er lærer for
miljø og genbrug på FGU-Skolen.* Han besøgte afdelin
gen i marts, hvor Erna og Anne vist afdelingen frem og
fortalte om deres ideer til udformning af et sådan tiltag.
For at få enderne til at hænge sammen med skolens øv
rige planer, endte det med at der fremstilles mellem 3-6

højbede, der opstilles i afdelingen i juni måned, tilplan
tet med danske frøarter.
For dette betales der udelukkende for de materialer
og plante frø der bliver brugt.
Det er allerede nu aftalt at udvide samarbejdet med
FGU-Skolen for lignede tiltag næste år.
*FGU:
Den forberedende grunduddannelse, henvender sig til
unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang
med en ungdomsuddannelse og ikke er i beskæftigelse.
PH

Oplæg til nye husordener
På mødet for afdelingsbestyrelser og kontaktpersoner,
der blev afholdt den 31. marts 2022 på Højslev Kro, blev
gennemgået et oplæg til ny Husorden.
Efter oplægget fik de fremmødte udleveret en Hus
orden for egen afdeling, og denne blev ligeledes frem
sendt til alle afdelingsformænd/kontaktpersoner på mail
dagen efter mødet.
Afdelingsbestyrelser og kontaktpersoner skulle efter
følgende forholde sig til husorden for egen afdeling, og
melde tilbage til Bomiva inden for 1 måned, hvis der var
rettelser eller tilføjelser i forhold til oplægget.

En del afdelingsbestyrelser har fremsendt rettelser og
tilføjelser, som efterfølgende er indarbejdet i Husorde
nen, og den reviderede Husorden er igen sendt på mail
til afdelingsformanden.
Den nye Husorden udsendes i forslag til alle Bomivas
afdelinger på årets ordinære afdelingsmøder og efter
vedtagelse, erstatter den nye Husorden de nuværende
Ordensreglementer.
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Møde med alle afdelingsbestyrelser i
Bomiva i Højslev
Torsdag den 31. marts 2022 var alle afdelingsbestyrelses
medlemmer inviteret til et temamøde i Bomiva – mødet
blev afholdt på Højslev Kro kl. 17.00 - 20.00.
3 væsentlige punkter på programmet var:

Frivillighed i Bomiva – orientering ved formand
Nanny Dahl
Bestyrelsen har arbejdet med et udkast til afdelingerne,
og hvor man opfordrer dem til at udarbejde deres egen
frivillighedspolitik.
Mange afdelinger gør et stort stykke frivillighedsar
bejde, men det kan altid blive bedre. Forslaget er ud
sendt til afdelingerne, og hvis man har behov for hjælp
til at udarbejde frivillighedspolitikken, så kan man altid
rette henvendelse til bestyrelsen i Bomiva, som så vil vi
hjælpe til med det.
Husordensregler – orientering ved Elsebeth Madsen
Inspektør Elsebeth Madsen havde udarbejdet 2 forslag
til husordensregler – 1 til rækkehuse og 1 for lejligheds
byggeri.
Bestyrelsen i Bomiva har gennemarbejdet og god
kendt begge forslag, og vi synes Elsebeth Madsen har
gjort et fint stykke arbejde.
Forslagene blev udleveret på mødet, og nu er det så
afdelingsbestyrelsernes opgave evt. at indsætte forslag,
som mangler og som kan håndhæves. Husordensreg

Til beboerne! Vedr.: Fodring af fugle m.v.
Der bliver smidt en del brød m.v. ud i området til fodring af fugle og katte.
I henhold til ordensreglementet må der IKKE henkastes
madrester i bebyggelsen af hensyn til rottefaren,
hvorfor dette straks må ophøre.
Foderbrætter bør ikke bruges.
I stedet skal ophænges mejsekugler.
Med venlig hilsen Bomiva

Når du fodrer FUGLENE... fodrer
du også ROTTERNE!
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lerne skal efterfølgende godkendes på de kommende
afdelingsmøder.
Biodiversitet og et grønt Bomiva – ved Ulla K. Holm
og Jens Arendt og Poul Aas fra Arkplan
Ulla K. Holm orienterede om, at Bomiva i den kom
mende tid skal i gang med at se på et mere bæredygtigt
Bomiva, samt at man vil komme til at gå fra traditionel
drift af grønne områder og til at gå mod en bæredygtig
drift samt mere biodiversitet i de enkelte afdelinger.
Poul Aas og Jens Arendt fra Arkplan viste projekter fra
både små og store almene boligselskaber, som har ar
bejdet med biodiversitet og grøn drift.
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Alt i alt var det et godt møde, og vi sluttede mødet med
spisning – og det var dejlig mad fra Højslev Kro.
Ellen Holmgaard

Ændringer i lejligheden
Hvis du ønsker at ændre noget inde i din bolig eller udenfor boligen, kan råderetten anvendes.
For at udføre ændringer skal du altid først ansøge skriftligt med fyldestgørende beskrivelse af arbej
det, du ønsker at udføre ved Bomivas administration og afvente svar på din ansøgning
inden arbejdet påbegyndes!

Frivillige til Beboerbladet
Hvis der ude i afdelingerne sidder en eller flere, der har lyst til at være med til at lave Beboerbladet,
og komme med et frisk pust, hører vi gerne fra jer.
Vi laver 2 udgaver om året, hvor der bliver holdt 2 møder til hvert.
Det er i maj/juni og oktober/november.
Så har du lyst til at være en del af bladudvalget, så skriv til info@bomiva.dk
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