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Referat  
 

Afdelingsbestyrelsesmøde - afdeling 89 - Kildebjerg Østjysk Bolig 
2021 kl. 18.00

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

Afbud:   ingen

 
1)  Valg af dirigent og referent - MN og AB valgt 
2)  Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
3)  Tjek af mailboks siden sidst - ingen mails 
4)  Skiltning vedrørende parkering  

I forbindelse med nybyggeriet over for Rugaarden, holder håndeværkerne ofte på vores P-Pladser  
og for at undgå at de fremtidige beboere også vil benytte p pladserne beslutter Afdelingsbestyrelsen, 
at der skal opsættes skilte ved indkørslen til Rugaard Skovvej og Rugaarden med pålydende  
Privat område
Parkering kun for bebyggelsens beboere og gæster. 
Arbejdet sættes i gang snarest 

5)  Grøn vedligeholdelse og vintervedligeholdelse (nyt udbudsmateriale) hvad ønsker vi?  
Administrationen er igang med at lave udbudsmateriale til Grøn vedligeholdelse og  
vintervedligeholdelse. 
Vi har fået tilsendt materiale til gennemgang af hvilken model vi ønsker.  
Det er et meget uoverskueligt materiale, så bestyrelsen beslutter, at give administrationen besked 
om, at vi er tilfredse med den ordning vi har nu. 
Henvisning til den nuværende aftale med Stephan Knudsen  

 
6)  Mulig Fusion med Aarhus Omegn Boligselskab  

EP og AB holder videomøde med Administrationen den 10. februar 21 kl. 18.00  
På mødet deltager Formand for Østjysk Bolig Katja Hillers sammen med Leif Jensen, direktør i  
Århus Omegn og Vibeke Thiim Harder, Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig. 

 
7)  Indhentning af tilbud/overslag på algerens af fliser med opfyldning af fugesand. 

Opgaven med at rense fliser ved indgang samt i baghave skal beboerne selv stå for. 
 
8)  Facebook side (AB) 

Administrationen af afd. 89 Facebookside har hidtil været varetaget af beboer udenfor bestyrelsen. 
AB er nu administrator, så vi nemmere kan ajourføre siden og være mere aktiv med hensyn til  
information mm. 

 
9)  Markvandring 2021 - mangler:  

Rugaard Skovvej nr. 19 D. Kan der ikke lægges fliser i forlængelse (langs      
     skuret) ud mod fællesarealerne - det vil gøre det lettere at parkerer. Striberne er lavet. (MN) 
     Vi afventer fortsat at få et tilbud på vask af udendørslamper 
 
10) Nyt fra medlemmerne - intet 
 
11) Evt.    - intet


