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Referat 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde - afdeling 89 - Kildebjerg Østjysk Bolig 
2. august 2022 kl. 18.00

 
Sted: Anne Marie, Rugaarden 29 C

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: EP, MB

  
 
1) Valg af dirigent og referent - MN - AM 
 
2) Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
 
3) Tjek af mailboks siden sidst - ingen mail 
 
4) Indvendig hækklipning  
    AB har haft kontakt til Claus Langdahl, Teamleder og ansvarlig for Østjysk Boligs grønne    
    områder. Han vil gerne at kommunikationen mellem beboere går gemmen Stefan og Tommy. 
    Afventer henvendelse fra dem. 
    Har fået svar fra Tommy (Service). De vil ikke være med til administration af ovennævnte. Mener  
    det er en opgave for Tolstrup selv. AM afventer endelig kontakt fra Claus fraTolstrup for at  
    afslutte punktet 
 
5) Opfølgning myrebekæmpelse 
    Der er ikke som lovet sprøjtet på gangarealerne 
    HN kontakter Torben Brandi.  
    Der er kommet svar og opgaven bliver udført snarest og senest i uge 32 
    
6) Forberedelse af Afdelingsmøde 
    Plejeplan 
    - Reetablering af hække, hvor planter er gået ud - Torben spørges om at undersøge økonomi  
      med Tolstrup inden Budgetmøde den 23. august 2022 
    - Bed med efeu Rugaarden. Vi vil gerne at det holdes rent mindst en gang årlig 
    - Bede og belægninger generelt  
    - Kanter ved gangstier 
    Bestyrelsen ønsker en tydelig plejeplan ud fra afdelingens behov. 
    F.eks. - Lugning det store bed med efeu nedenfor rækken 21 Rugaarden min. En gang årligt 
              - Ordne kanter ved stierne, når de er groet ind over fliserne  
              - bede og belægninger generelt 
     Vi er ikke tilfredse med græsslåningen, Tolstrup overskrider de 14 dage jf. plejeplanen og de  
     har ikke været her en gang ugentlig i vækstperioden jf. plejeplanen. 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7) Hække mellem huse - opfølgning  
    Er tjekket, nogle steder er der ikke klippet hæk mellem husene. Opfølgning primo oktober dvs.  
    efter Tolstrups hækklipning udvendig  
8) Grundejerforeningen  
     - Der kommer bænke rundt på stierne på Kildebjerg promo/medio August 22

9) Repræsentantskabsmøde  
    - Der har ikke været møde siden sidste afdelingsbestyrelsesmøde  
 
10) evt. 
      - Der ligger ofte glasskår ved emballagecontainerne.  
        Vl vil gerne opfordre alle beboere om selv at feje og rydde op efter sig når et glas går i  
        stykker, der er ikke andre, der kommer og gør det. 
        El-Scootere og kørestole punkterer når de kører over glasskårene

   


