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Referat  
 

Afdelingsbestyrelsesmøde - afdeling 89 - Kildebjerg Østjysk Bolig 
den 9. juni 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:  Stig Nørhede (SN)

 
1) Valg af dirigent og referent - MN og AB 
 
2) Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
 
3) Tjek af mailboks siden sidst  

a) Henvendelse fra en beboer vedrørende Postkasser. Posten bliver meget våd i regnvejr. 
    Forslag om at tætne huller på side, lægge hønsetråd i bunden. Beboeren har selv løst det ved at 
    sætte en tætningsliste rundt postkassen. 
b) Henvendelse fra en beboer, der oplyser, at have set en fremmed komme affald i vores 
    affaldscontainere (Rugaarden). Han har efterfølgende talt med kvinden og oplyst hende om at 
    dette er privat område samt at vi betaler efter vægt af restaffald. Vi tror ikke det sker igen, men vi 
    er obs. på det 

 
4) 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, og med       
    tiden skygger de også for solcellerne  
    Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med Stephan Knudsen udarbejder et forslag om be      
    skæring og evt fældning af de træer, der generer beboerne mest. 
    Sendes til Driftsafdelingen mhp. at beregne udgifter til dette og derefter stillingtagen på Afdelingsmødet i  
    September. 

Vi har erfaret, at der er kommet en ny entreprenør til at passe vores grønne områder pr. 1. juni 2021. 
OK Nygaard Anlægsgartner. 
Defor er det dem vi skal lave en aftale om træerne med

5) Invitation til orienteringsmøde for alle afdelingsbestyrelser vedr. situationen i Østjysk Bolig  
    EP og AB deltager. Der kommer referat fra dette møde. 
 
6) Problemer med storskrald ved affaldsøen - særlig Rugaard Skovvej  

Vi har drøftet flere forslag, beplantning på stedet hvor tingene stilles, bedre skiltning osv. 
AB forhører sig hos Adm. for at høre om de har gode forslag.  
De har erfaring for at f. eks. skiltning ikke virker. Det bedste er, at når man ser beboere 
lægge deres storskrald ved siden af øerne, så tag kontakt til dem og spørge, om de har 
brug for hjælp til at sortere.  
Alternativt give adm. besked om hvem det er, så vil de tage kontakt til vedkommende for 
info.  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7) Evt.  

- Myrebekæmpelse: Ikke alle i afdelingen er orienteret om, at Myrebekæmpelsen er  
  foretaget. Det er utilfredsstillende. AB Kontakter adm. om opgaven er klaret alle steder. 

 
- Affaldssortering: Der afsættes allerede penge i budget 22/23 penge til den etablering  
  afdelingen selv skal betale.


