
Referat af møde d. 12/8 i afdelingsbestyrelsen, Østjysk Bolig afd. 89 - Kildebjerg 

 

Indkaldt: Anne Marie Bornholdt(AMB), Nils Randlev Hundebøl (NRH), Niels Kjær (NK), Elsebeth Persson 

(EP), Mariann Nørhede (MN), Jørgen Jacobsen (JJ), Helle Lerche (HL) 

 

 

19.30 Valg af dirigent og referent (B) 

D: JJ 

R: NRH 

 

19.35 Godkendelse af Dagsorden (B) 

Årsberetningen tages af og kommentarer tages på mail i stedet 

Godkendt 

 

19.40 Afd. Møde (B) 

 Korrektioner til Husorden 

Koordinering med administrationen har taget længere tid end ventet, så HL kommer med forslagene 

per mail hvor de også godkendes. 

 Nye P-pladser  

Der laves tilføjelse til husorden der indfører specifik varevognsparkering.  

Der laves et forslag 1 om seks ekstra P-pladser ved RS (1, 3, 4 omkring 19, runding ved gavl på 3) 

Der laves et forslag 2 om fem ekstra P-pladser ved RS (2 mellem 19 og hvide huse, 3 mellem 15 og 17) 

Til varevogn laves fem pladser, 3 ved hvide huse på RS-siden, 2 ved 21 på RG-siden 

Ansvarlig for udarbejdelse: NRH for forslag, HL for tilføjelse til husorden ift. varebiler 

 Trafiksikkerhed i buen på Rugaards Skovvej-siden  

Vi stiller ikke flere forslag på nuværende tidspunkt, men tager diskussionen af hvad der er sket op i 

beretningen (AMB). 



 Enkelt-Bænke placering  

Det bliver taget over byggemidlerne, så der skal ikke laves forslag 

 Cykelskure  

Det bliver taget over byggemidlerne, så der skal ikke laves forslag. MN giver grønt lys til Lars om 

igangsættelse af det indkomne forslag 

 Legeplads  

Vi stiller forslag om at nedsætte et udvalg der skal komme med forslag til bestyrelsen om en legeplads 

målrettet 0-5 årige ved 9 og 13 mod skoven. Der skal være indtænkt sikkerhed, holdbarhed, materialer 

(fx lærk eller robinia), farver og støj. Økonomisk ramme aftales og placering afklares med Lars. 

Det skal tages op til diskussionen før afdelingsmødet 

EP ansvarlig for udarbejdelse af forslag 

 Andre nye tiltag  

Vi stiller forslag om: info-skabe(AMB), cykelstativer (NK) 

 Gruppediskussion på afdelingsmødet om aktiviteter og midler til området 

EP kommer med et forslag til oplæg til 1/9  

 Øvrige opgaver 

Vi snakker med Lene Hansen om dirigent (AMB) 

Vi beder administrationen om de vil stille referent (AMB) 

AMB koordinerer med hotellet 

Vi laver et forslag omkring beplantning. Afdelingsmødet vedtager en økonomisk ramme, gruppe 

udarbejder eget kommissorium som godkendes i bestyrelsen, endeligt forslag godkendes af bestyrelsen 

(EP) 

 

Alle forslag skal sendes rundt i bestyrelsen senest 22/8 så de kan godkendes inden de skal sendes til 

Lene Willis d. 27/8 

 

21.30 Spørgsmål til administrationens forslag til afdelingens budget (D) 

 



21.50 Evt. 

Besøg hos nye beboere 

De der ikke var hjemme da vi var rundt til alle har fået seddel ind og tre har svaret. 13 har endnu ikke givet 

deres svar. 

Bedene bliver ikke vedligeholdt ordenligt  

 


