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Referat fra møde 29/4 kl. 19.30 i afdelingsbestyrelsen, Østjysk Bolig afd. 89 - Kildebjerg 

 

Til stede: Anne Marie Bornholdt (AMB), Nils Randlev Hundebøl (NRH), Niels Kjær (NK), 

Elsebeth Persson (EP), Mariann Nørhede (MN), Jørgen Jacobsen (JJ), Helle Lerche (HL) 

Afbud: 

Nils syg 

 

Valg af dirigent og referent  

Elsebeth og Anne Marie 

 

Godkendelse af Dagsorden  

Fremover ændres tekst i dagsorden  “Tilstede” til “Indkaldt”  

Ellers godkendt 

 

Cykelskure (B ?) 

Opsamling omkring cykelskure 

Vi havde en drøftelse omkring de forslag der er kommet fra administrationen, synes priserne er 

høje. Arbejdsgruppen går i tænkeboks og punktet udsættes til næste møde. 

 

Forretningsorden (D+B) 

◦ hvornår synes du/vi, at beboerdemokratiet hos os er en succes?  

◦ hvad er et godt bestyrelsesmøde for dig/os? (hvad giver dig/os energi/hvad slukker?) 

◦ skal vi fordele boligerne mellem os, så vi hver især er kontaktperson for et antal boliger, 

hvor vi også forpligter os til at være opsøgende overfor dem? (for at sikre fortsat 

engagement/deltagelse) 
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◦ skal vi samtidig indhente deres oplevelse af vores udendørsarealer - og deres 

ønsker/forslag? 

 

 

Godkendelse af Forretningsorden  

 

Punktet er udsat til næste møde, idet bestyrelsen ikke var fuldtallig. 

Dog gennemgik vi punkterne for at afklare hvilke, der kræver mere indgående drøftelse på næste 

møde. 

 

Aktiviteter (D) 

Opsamling omkring sociale aktiviteter 

 

Der er indkommet 29 svar, der er 2 tomme boliger og 3 der har været umuligt at træffe hjemme. 

Vi vil forsøge at indhente så mange spørgeskemaer som muligt fra de resterende beboere, inden 

Helle udarbejder en samlet konklusion på undersøgelsen 

 

Evt. 

• Der sættes fortsat hegn op, uden at tage hensyn til Husorden, bestyrelsen vil gennemgå husorden 

påny og tilpasse til virkeligheden. 

 

• FK Distribution. 

Reklameomdelerne fylder stadig deres restreklamer i afd. 89 affaldskontainere 

AMB har talt med distriubutøren en gang uden vrkning.  

Vil bede adm. om at tage kontakt mhp. på ophør. 

 

• I forbindelse med aktivitetsundersøgelsen med besøg hos de enkelte beboere fremkom der at man 

manglede et fællesrum. 

Det kan oplyses til beboerne, at der er mulighed for at leje lokaler i afd. 88 Skæphøj. 
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Alle beboere i afdeling 88 har mulighed for at leje et dejligt fælleshus til fester eller arrangementer.  

Huset har, udover et komplet køkken, 12 borde og 50 stole, og en 54 kvadratmeter stor festsal.For beboere i 

afdeling 88 koster det 250 kr. pr. dag at leje huset samt 250 kr. i depositum.  

For beboere i andre afdelinger koster det 750 kr. samt 1000 kr. i depositum.  

Hvis du kan nøjes med at bruge huset i fire timer eller derunder, f. eks. til en børnefødselsdag, kan du leje 

det for 100 kr.  

Desuden kan du leje et gæsterum med fire sovepladser for 100 kr.Fælleshuset skal selvfølgelig afleveres 

rengjort og i samme stand. Læs derfor det udleverede ordensreglement og rengøringsvejledningen 

grundigt.Minimumalderen er 18 år.Hvis du ønsker at leje fælleshuset skal du kontakte: 

Katja Hillers 

Skæphøj 11 

8680 Ry 

Tlf.: 40 47 45 80 / mail: mail@katjahillers.dk 

 

• Solceller rengøring 

AMB spørger adm. om der er mulighed for at få dem vasket lige nu.  

Relevant hvis snavsede solceller har negativ indflydelse på vores forbrug 

Derefter stillingtagen til om vi skal have rengøringen lagt ind i budgettet til årene fremover. 

• Vi aftalte et ekstramøde inden det ordinære den 17.6. , hvor vi vil holde sommerafslutning 

 

 

Næste møde den 17.4.14  

mailto:mail@katjahillers.dk

