
Referat fra:  

Bestyrelsesmøde for Afdelingsbestyrelsen afd. 89 

 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18.00 

Fremmødte: Mariann Nørhede (MN), Stig Nørhede (SN), Elsebeth Persson (EP), Per Jakobsen (PJ) 

Afbud: Jørgen Jacobsen (JJ) Lene Nielsen (LN) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

a. Dirigent: MN – Referent: EP 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt uden bemærkninger 

3. Tjek af mailboks EP 

a. Henvendelse fra WAOO med anmodning om at de må sende info og priser til beboere, da 

aftalen med WAOO udløber pr. 31/ 12- 2017 

b. Vi giver accept på anmodningen 

4. Manglende markering af parkeringsbåse ved blok 19 (Rugaards Skovvej) 

5. Ulovlig parkering v. Rugaards Skovvej 

6. Oprydning cykelskure 

a. EP har skrevet til Allan Overgaard vedr. punkterne 4, 5 og 6.  

b. Der er kommet svar med henvisning til at punkterne er videresendt til driftsteamet i Ry, så 

de kan tage affære. 

c. EP vil kontakte Allan Overgaard for tilbagemelding om status på opgaverne, samt 

tilkendegive at vi meget gerne fremadrettet vil orienteres om status på den salgs 

henvendelser 

7. Problemer med måger / råger 

a. Henvendelse fra beboere om støjgener og problemer med fugleklatter/ -plamager på biler 

og terrasser. 

b. Punktet har også været forelagt bestyrelsen af grundejerforeningen for Kildebjerg (der dog 

ikke er generet i samme grad som beboerne i afd. 89) 

c. Bestyrelsen vil kontakte Direktøren for Kildebjerg Erhvervshus med forslag om (i en 

prøveperiode i 2018) at lade græsset på de store friarealer vokse lidt højere – i håb om at 

det ikke er så attraktivt for fuglene at holde til i området. 
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8. Støjgener fra græsslåning (Kildebjerg) 

a. Henvendelse fra beboere, der har oplevet støjgener i weekender pga. græsslåning på 

friarealerne på Kildebjerg. Beboerne har også rettet henvendelse til direktøren for 

Kildebjerg Kontorhus om problemet  

b. Direktøren har svaret at der i fremtiden ikke bliver slået græs på disse arealer i weekenden 

9. Opsamling fra Facebook 

a. Kommunikation på Facebook blev drøftet 

10. Fra bestyrelsens medlemmer  

a.  Intet at bemærke 

11. Eventuelt 

a. PJ foreslog et beboerarrangement til foråret. Det kan fx være ”Put and take” ved Holmens 

Camping. Det kan både børn og voksne deltage i. PJ undersøger muligheder. 

 

Elsebeth Persson 17. november 2017 

 


