
Referat fra ordinært afdelingsbestyrelsesmøde for  

Afdelingsbestyrelsen afd. 89 – Kildebjerg under Østjysk Bolig, (afholdt i Erhvervshuset) 

Mandag d. 7/12-2015 kl. 1900 
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Indkaldt: Mariann Nørhede (MN), Elsebeth Persson (EP), Per Nielsen (PN), Jørgen Jacobsen (JJ),  

Mads Neergaard Kejser (MNK), Nils Randlev Hundebøl (NRH), 

Afbud: JJ 

 

1) Valg af dirigent og referent 

a) Dirigent: Mariann 

b) Referent: Mads 

2) Godkendelse af Dagsorden 

a) Dagsorden godkendt 

 

3) Forberedelse til beboermøde  

a) Bearbejdning af Husorden – opfølgning fra sidst 

i) Husorden er færdig arbejdet. Sendes til kompendie. 

b) Bearbejdning af Udendørs Råderet 

i) Bearbejdet indledningsvist – dog udskudt til næste møde pga. tiden 

c) Projekt Cykelskure 

i) Videre arbejde og status på løsningsmuligheder 

ii) Løsningstyper: 

(1) Hævning af taget og isætning af ekstra cykelrække i højden  

(2) Isætning af tilpassede cykelholder som ekstra cykelrække i højden 

(3) Åbning af sider samt forstærkning af konstruktion og dobbeltside parkering 

iii) Hævning af taget og isætning af ekstra cykelrække i højde 

(1) Pris 150.000 i alt (100.000 for cykelreoler i 2 plan og 50.000 for hævning af taget) 

(2) Nye pladser pr. skur: 10 – I alt plads pr. skur: 18 stk. 

(3) Pris pr. ny plads: 3.750 

iv) Isætning af tilpassede cykelholder som ekstra cykelrække i højden 

(1) Pris – endnu ukendt – der følges op. 

(2) Nye pladser pr. skur: 8-10 – I alt plads pr. skur: 16-18 stk. 

(3) Pris pr. ny plads: ?? 

v) Åbning af sider samt forstærkning af konstruktion og dobbeltside parkering 

(1) Pris 132.000 i alt (for skurtilpasning og nye cykelholdere i 1 plan) 

(2) Nye pladser pr. skur: 10 – I alt plads pr. skur: 18 stk. 

(3) Pris pr. ny plads: 3.300 

d) Projekt Husnumre  

i) Videre arbejde og status på løsningsmuligheder 

(1) Løsning 1: Kun Nummer + Bogstav på 1 side 

(2) Løsning 2: Nummer + Bogstav på 2 sider 

(3) Der rekvireres opstillingseksempel til 1 bolig til kompendie-materiale og så folk kan gå forbi 

og se løsningen i live. 

e) Projekt Solafskærmning 

i) Videre arbejde og status på løsningsmuligheder 

ii) Løsningstyper: 

(1) Solfilm 

(2) Solafskærmning 
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(3) Aircondition 

iii) Solfilm – kun ovenlys: 

(1) 5 typer solfilm med forskellig lysgennemgang, blændingsreduktion, solenergi og garanti 

(2) Pris i alt mellem 144.160 – 209.880 + moms - Priser mellem 2.720-3.960 pr. lejlighed 

(3) 7 års garanti 

iv) Solafskærmning: 

(1) Forslag afventes fra midtsun. Der rykkes. 

v) Aircondition: 

(1) Forslag 1 fra EHV – Et by-pass spjæld 

(2) Forslag 2 fra EHV – Et klimaanlæg 

(3) Pris for Forslag 1: 1.211.050 + moms - pr. lejlighed: 22.850 + moms 

(4) Ikke sikker på effekt. 

(5) Pris for Forslag 2: 760.550 + moms - pr. lejlighed: 14.350 + moms 

(6) Sikker effekt. 

vi) Der udarbejdes et pænt ”kompendie” til brug for kommunikation til afdelingens beboer – laves 

i samråd med administrationen ifht. udformningen. 

 

4) Fra bestyrelsens medlemmer 

a) Intet nyt 

5) Evt. 

a) Intet. 

Mødet hævet klokken 22.29 af dirigenten  

 

Dato: 07/12-2015 

    Referent:  Mads Neergaard Kejser 

 

 

      


