
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen, Østjysk Bolig afd. 89 - Kildebjerg 

17/2 kl. 16.00 i Kildebjerg Erhvervshus 

 

Til stede: Nils Randlev Hundebøl (NRH), Niels Kjær (NK), Elsebeth Persson (EP), Mariann Nørhede (MN), 

Jørgen Jacobsen (JJ), Helle Lerche (HL), fra administrationen: Allan Søstrøm, Lars Bertelsen, Bente Griouleff, 

Hans Døssing, 

 

Afbud: Anne Marie Bornholdt(AMB), 

 

Valg af dirigent og referent  

NRH 

 

Godkendelse af Dagsorden 

Følgende punkter udskydes til næste møde:  Vedtagelse af Forretningsorden, Sociale 

aktiviteter i afdelingen, og Status på bestyrelsens projekter  

 

Møde med Ry administrationen 

Inden mødet havde afdelingsbesltyrelsen fremsendt en liste med punkter den gerne ville drøfte med 

administrationen. Konklusionen på hovedpunkterne er refereret nedenfor. 

 

Der er kontinuerligt en udfordring med p-pladser mellem blok 1 og 3. På markvandringen i marts vil 

afdelingsbestyrelsen og afdelingsinspektøren se på mulighederne for at tilføje p-pladser i området så 

problemet kan afhjælpes. I mellemtiden opfordres beboere til at parkere i de nuværende p-båse og henvise 

gæster til pladserne længere nede i området eller ved Kildebjerg Erhvervshus 

 

Afdelingen får etableret cykelskure i løbet af foråret/sommeren. Afdelingsbestyrelsen fremsender 

kommentarer til de mulige placeringer og designet af skurene. Når dette er afsluttet vil administrationen 

igangsætte godkendelsen ved kommunen og byggeriet og arbejdet som burde kunne færdiggøres på 2 

måneder. 



 

Arbejdet med fejl relateret til 1-års synet starter i uge 11, administrationen sørger for information i god tid 

til de berørte. 

 

Administrationen har aftalt med Kildebjerg A/S at stier, asfalt, kantsten, belysning mm. omkring vores 

afdeling som de har ansvar for, men ikke er blevet færdiggjort, laves dette år. 

 

Administrationen får udarbejdet tegning til udestue. Denne skal godkendes til næste afdelingsmøde i 

efteråret. 

 

Vi har oplevet en række problemer med snerydningen. Administrationen holder ekstra øje næste gang der 

kommer sne og tager fat i entreprenøren hvis aftalen ikke overholdes. 

 

Der er et område mellem 21 og 23 som ofte står under vand. Administrationen tjekker drænet. 

 

Der var meget affald omkring jul og nytår. Administrationen bestiller ekstra tømninger i perioden. 

 


