
Referat til møde d. 19/1 i afdelingsbestyrelsen, Østjysk Bolig afd. 89 - Kildebjerg 

 

Indkaldt: Mariann Nørhede (MN), Nils Randlev Hundebøl (NRH), Elsebeth Persson (EP), Per 

Nielsen (PN), Jørgen Jacobsen (JJ), Miguel Martins (MM) 

 

Afbud: MM 

 

Valg af dirigent og referent  

Dir: PN 

Ref: NRH 

 

Godkendelse af Dagsorden  

Godkendt 

 

Afdelingens projekter 

- Cykelskure og bænke 

Ifølge Administrationen har dårligt vejr og sygdom gjort at arbejdet med skurene ikke er 

færdiggjort. 

 

Enkeltbænke på RS-siden skal placeres: 2 ved området mellem 9 og 13, og en ved 

vendepladesen mellem 19  og de hvide huse. 

 

- Overdækning 

PN har kontaktet administrationen og arkitekten er blevet bedt om at komme med et oplæg. 

 

- Solafskærmning 

JJ skynder sig at få fat på administrationen så det kan sættes i gang hurtigt. 

 

- Udestue 

NRH har kontaktet administrationen og arkitekten er blevet bedt om at komme med et 

oplæg. 

 

- Hækken  

Udgåede planter skal skiftes. 

Aftalen om vedligehold og gødning af hækken skal præciseres. 



MN finder hvad der ligger skriftligt og går til administrationen og får fastlagt aftalerne. 

 

- Beplantning omkring BB-sæt 

Der ligger en gammel aftale om plantning af en bøgehæk rundt om afdelingens borde-

bænkesæt. 

Vi beder beplantningsudvalget om at tænke det ind i deres samlede oplæg. 

 

- Renhold og reparation af affaldsøer  

Vi skal have lavet en aftale om service og vask af affaldsøerne. 

Vi beder administrationen om at få 2 eftersyn pr. år med vask en af gangene. 

 

Bestyrelsens projekter  

- Måger (MN) 

MN kontakter Kildebjerg om at en stor del af mågeproblemerne formentlig vil kunne fjernes 

hvis græsset er lidt højere og ikke slås så tit. 

 

- Andre projekter for året  

Vi vælger ikke at sætte noget nyt i gang før vi har færdiggjort nogle af de andre. 

 

Afdelingens arbejdsgrupper 

- Social 

PN træder ind i gruppen. 

 

- Beplantning 

Udvalget er kommet med et groft udkast. 

MN tegner det op til næste møde så det kan godkendes ved bestyrelsen og sendes videre til 

administrationen. 

 

Fra bestyrelsens medlemmer 

EP og MN skal i banken og ordne vores konto på fredag. 

JJ tjekker op på målesystemerne for el-vand og varme mm. 

 

Opdatering af Mødeplan (NRH) 

Oversigt på bilag 

 



Evt. 

Der holder stadig biler i indkørslen på RS-siden fra tid til anden. 


