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Referat  
 

 Konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde
 for Afdelingsbestyrelsen afd. 89 – Kildebjerg under Østjysk Bolig

den 1. oktober 2019 kl. 18.30

Sted: Hos Mariann og Stig  
 
Indkaldte: Elsebeth Persson (EP), Stig Nørhede (SN) Mariann Nørhede (MN) Anne Marie 
Bornholdt (AB) 1. supp. og Lis Frank (LF) 2. supp. 

1) Valg af dirigent og referent  
Dirigent MN  

       Referent AB

2) Godkendelse af dagsorden - Godkendt

3) Valg af formand og kasserer - MN og EP

4) Tjek af mailboks siden sidst  
23.9. 19 Fra Torben Brandi: Orientering omkring dispensation i forbindelse med nabobyggeriet - 
ingen bemærkninger

5) Mødekalender  
Tirsdag      den 15.oktober 19       kl. 18.00 årlige julemøde  Knudhule Badehotel  
Mandag     den 25.november 19   kl. 18.00 hos LF 
Onsdag     den 15. januar 20        kl. 18.00 hos EP 
Onsdag     den 18.marts  20         kl. 18.00 hos AB 
Tirsdag      den 12. maj 20            kl. 18.00 hos MN of SN  
Onsdag     den 10. juni 20            kl. 18.00 hos LF 
Onsdag     den 5. august 20         kl. 18.00 hos EP

6) opfølgning på markvandring  
     a) De løse brosten ved Affaldsøen på Rugaard Skovvej er stadig ikke repareret 
     b) Opmærkning af P båse på Rugaard Skovvej 19 A - D er stadig ikke udført. 
     c) Der foreligger tilbud fra anlægsgartner Stefan Knudsen af 28.8.2018  
         Udskiftning af døde planter  mv. er endnu ikke udført, vi forventer, at det sker i efterår 2019      
         efter endnu en gennemgang med SK.



        2

 
 7) Opfølgning vedr. ”budgetmøde” f.s.v. angår 2 stk. kontrakter – aftale om snerydning/grønne      
     områder. 
      
     Afdelingsbestyrelsen har bedt Driftchef Torben Brandi om at få udleveret serviceaftaler fra : 
     a) Hede Danmark A/S omkring Snerydning  
        Har modtaget serviceaftale fra Hede Danmark, som er i orden og gennemskuelig.

     b) Anlægsgartner Stefan Knudsen omkring pleje af de grønne områder. 
         Afdelingsbestyrelsen kan ikke acceptere det materiale, der foreligger fra Anlægsgartner     
         Stefan Knudsen som en serviceaftale. Det er ikke fyldestgørende og konkret, ser ud som om   
         det er en kontrakt fra 2013 - 2018. 
         Vi afventer en Serviceaftale fra 2018 og frem fra Østjysk Bolig  
 
8) evt. intet


