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Referat 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde - afdeling 89 - Kildebjerg - Østjysk Bolig 
onsdag den 14. april 2021 kl. 18.00

 
Sted: Hos Lis 

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

Afbud:  ingen

Dagsorden  

 
1. Valg af dirigent og referent 

MN, AB 
 
2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 
 
3.Tjek af mailboks siden sidst  
    EP kan ikke komme ind på Mailboksen - vil kontakte Vibeke Harder, adm., Østjysk Bolig for  
   afklare hvorfor.
 
4) Planlægning af Markvandring  

a) Fjernelse af græs der gror ind over fliserne langs gangstierne

b)Træer der skygger.  
    De store træer på det grønne område bliver efterhånden store og brede. Nogle beboere  
    er bl. a. generet af, at de skygger samt at træerne tager meget lys fra boligen. 
    Afdelingsbestyrelsen beslutter, at de træer der generer beboere skal fældes. 

c) Gule striber ved Rugaard Skovvej 1 (opfølgning fra sidste års Markvandring)
 

d) Hække mellem boligerne  
        Der er flere hække mellem boligerne, der er alt for høje. 

    Hække må være max. 160 cm i højden og skal klippes af beboerne selv. 
     

e) Alger på nordside af ovenlysvinduer 
 

f) Skilt ved indkørslen til Rugaard Skovvej mangler skruer 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g) Affald ved siden af affaldsøerne  
    Der er nogle beboere, der ikke helt kender reglerne for affaldssortering og lægger affald 
    og efterlader glasskår mm. ved siden af affaldsøerne.  

      Der kommer ingen og rydder op for os. 
   
h) Saltning på stier
    Der har været en utilfredsstillende saltning denne vinter. At for store saltkorn og for stor 
    mængde salt.  

        
i) Fliser ved bolig 19 D  
  
j) Fodring af fugle  
   Der fordres stadig fugle i afdelingen, på trods af beslutning om forbud på grund af risiko 
   for rotter

k) Opfølgning af Myrebekæmpelse og rengøring af gadelamper 
 
6) Nyt fra bestyrelsen - generel drøftelse af situationen i Østjysk Bolig.
 
7) Evt. - intet


