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Referat 
Ekstraordinær Afdelingsbestyrelsesmøde - afdeling 89 - Kildebjerg Østjysk Bolig 

den 5. september 2022 kl. 16.00

 
Sted: Hos Elsebeth, Rugaarden 23 A

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: Christian, Mette

 
1) Valg af dirigent og referent - MN, AB 
 
2) Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
 
3) Tjek af mailboks siden sidst - Intet nyt 
 
4) Grønne områder:
 
    a) 2. klipning af hække (Top og udvendigt) 
        Bestyrelsen har fået et tilbud på klipning af hæk 2 gange om året på 14.063 kr. + moms 
        Bestyrelsen vil ikke tage imod dette tilbud pga. økonomien. I stedet vil vi forsøge at få Tolstrup til at  
        klippe tidligere - først i juli måned 
 
    b) Tilbud på Normal vedligehold Efeu bed (Rugaarden) 
        Efeubedet gror til i ukrudt. Vi har fået det ordnet mod ekstrabetaling, men Tolstrup har sprunget ca. 3  
        meter over. Det vil vi have ordnet uden beregning, da vi har betalt for hele bedet. 
        Bestyrelsen har fået en ekstra pris på renholdelse af Efeubed  på 9.000 kr. + moms 
        Det er for dyrt, så vi ønsker ikke at tage imod dette tilbud. 

    c) Tilbud på renholdelse af bede, belægninger og evt. hyppigere interval udføres hver 14. dag  
        ekstra
        Bestyrelsen har fået et tilbud på ekstra renholdelse hver 14. dag på 18.000 kr. + moms 
        Tager ikke tage imod tilbuddet, idet vi mener at den aftalte almindelige renholdelse hver 14. dag ikke er  
        blevet varetaget 
        
        Vi vil gerne Have oplyst hvad der ligger i Plejeplanen omkring Busket & bede (+træer)   
        Plejen skal tage hensyn til de enkelte planters vækstform og blomstring og skal sikre et  
        harmonisk helhedsindtryk. Beskæring af døde, visne, brækkede grene og af frirumsprofil  
        udføres en gang om året . 
        Vi oplever de grønne områder som ikke plejet, herunder Efeubedet. Alle bede er ikke plejet  
        overhovedet iden tid Tolstrup har haft arbejdet. Græsset indtil bedene og hækkene bliver ikke trimmet  
        (Helhedsindtryk) 
 
    d) Reetablering af hække hvor planter er gået ud 
        Bestyrelsen har modtaget et tilbud på 5.000 kr. + moms. Vi undersøger om der er penge på budgettet  
        for i år.  
        Har fået bekræftet at der er penge til nye planter og etablering  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    e) Beskæring af kanter på gangstier kanter en gang årligt  
        Bestyrelsen har fået et tilbud på 5.000 kr. + moms årligt 
        Vi undersøger om der er penge på budgettet for i år.  
        Har fået bekræftet at der er penge til opgaven  

6) evt. nyt fra medlemmerne.
 
7) evt. 


