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Dagsorden 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde - afdeling 89 - Kildebjerg, Østjysk Bolig 
2022 kl. 18.00

 
Sted: Hos Lis Frank

Indkaldte:  
Elsebeth Persson (EP), Mariann Nørhede (MN), Anne Marie Bornholdt (AB), Christian Ingemann (CI), 
Henning Nielsen (HN), Lis Frank (LF) 1. supp., Mette Bennekov (MB) 2. supp.

Afbud:  Mette

 
1) Valg af dirigent og referent - Christian/Anne Marie  
 
2) Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
 
3) Tjek af mailboks siden sidst - Intet nyt 
 
4)  Vedr. alger ved ovenlysvinduer/kupler bliver behandlet af vinduespudseren, når solcellerne vaskes -      
     oplyst telefonisk af Torben Brandi 30.03.2022.  
 
5)  Tjekliste til markvandring - Christian, Henning, Elsebeth og Anne Marie deltager

a)  Hækklipning mellem husene  
Afklare hvilke huse, der ikke har klippet hække mellem husene  
Vi skal have udarbejdet retningslinjer  

b)  Indvendig klipning af hæk. 
     Lave retningslinjer for hvordan beboerne tilbydes klipning af hæk indvendigt mod 

 betaling. 
c)  Cykeloprydning  

Opfølgning - tjek 
d)  Vand på vejbanen ved Rugaard Skovvej 19B  

Opfølgning - tjek fliser 
e)  Udgåede hækplanter (er ikke omfattet af aftalen med OK)  

Bestyrelsen er enige om, at der skal indhentes et tilbud på at få plantet de udgåede 
hækplanter, samt undersøge hvad der skal til for at holde de nyplantede i live 

f)  Myrebekæmpelse – starter så snart vejret tillader det – der skal  
     være lidt varmere end det er nu jf. mail fra Torben Brandi af 29/3-22.  
     (vi får besked ca. 14 dage før).  

Tjek  
g)  Vi skal beslutte os for, om vi skal have et tilbud på at få fjernet alger  
     under markiserne samt algevækst på murværket (kan være andre steder  
     end nr. 21 a+b+c) det tjekker vi på markvandringen.  

Der er flere steder, hvor der er alger/mos på murværket over pergolaen. 
Bestyrelsen er enige om at vi skal have fjernet alger/mos på murværk og tag og  
under markiser. Udarbejdes sammen med pkt. 4 

h)  Vask af skilte  
Bestyrelsen foreslår afvask af skilte årligt. Er det noget varmemestrene kan 
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varetage? 
i)  Den grå plade på skur på Rugaards Skovvej tjekker vi ligeledes op på.  

Hvorfor er den grå?  
j)  Manglende klipning af kanter langs flisekanter  

 
6) Evt. nyt fra medlemmerne - intet nyt 
 
7) Evt. -  
 

a) Der er kommet afklaring på Grøn/Hvid vedligehold.  
Se Østjysk bolig hjemmeside  
https://www.oestjyskbolig.dk/om-os/nyheder/nyt-om-groen/hvid-vedligeholdelse?
Action=1&M=NewsV2&PID=5875

b) Regnskabsmøde den 26.4. kl. 17.30 - 18.30 i Moselunden.  
 

c) Forslag om faste punkter på dagsorden:  
    Grundejerforeningen Vest samt Repræsentantskabet - Godkendt

d) Grundejerforeningen Vest: HN orienterede om bænkeprojekt på stierne på Kildebjerg. 

 

https://www.oestjyskbolig.dk/om-os/nyheder/nyt-om-groen/hvid-vedligeholdelse?Action=1&M=NewsV2&PID=5875
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