
Referat af møde d. 15/6 i afdelingsbestyrelsen, Østjysk Bolig afd. 89 - Kildebjerg 

 

Indkaldt: Mariann Nørhede (MN), Nils Randlev Hundebøl (NRH), Elsebeth Persson (EP), Per 

Nielsen (PN), Jørgen Jacobsen (JJ), Miguel Martins (MM),  

 

Ikke til stede: MM 

 

Valg af dirigent og referent  

Ref: NRH 

Dir: MN 

 

Godkendelse af Dagsorden  

Godkendt 

 

Evaluering af ekstraordinært afdelingsmøde 

 

Ordinært afdelingsmøde 

• Varmeproblemet 

NRH snakker med Lars Bertelsen fra administrationen om hvad status er på bestyrelsens 

henvendelse om de foreslåede pergola-markiser og hvordan forløbet skal blive hen imod 

afdelingsmødet i september. 

 

• Husorden  

Bestyrelsen sender en skrivelse ud til alle om at husorden skal overholdes, men at der kan stilles 

ændringsforslag til husorden, råderetsregler mm. på afdelingsmødet. Vi venter spændt på hvad folk 

skriver tilbage. 

– EP laver stikord, MN skriver sammen, alle ser igennem. 

 

MN og NRH mødes med Bente og Lars fra administrationen om den aktuelle status, afstemmer 

gensidige forventninger, og beder om at der kommer en venlig skrivelse ud  

 

• Sommerfestudvalg 



NRH udarbejder et forslag til afdelingsmødet 

 

• Program 

Dette er bestyrelsens foreløbige oplæg til det Ordinære Afdelingsmøde i september 

 

Afholdes i Erhvervshuset 

Vi vil gerne have lidt mad i pausen 

Vi spørger igen Katja Hillers om dirigentrollen så snart vi kender datoen - MN 

 

MN har beretningen 

EP har regnskabet 

Indkomne: Varme og Husorden er hovedpunkter, vi planlægger selv ikke mere derudover end et 

forslag til Sommerfestudvalg. Husorden tages sidst efter pausen 

Valg 

 

Afdelingens anlægsprojekter 

• Cykelskure 

Der har været syn og tømreren har været forbi og lavet et par småting. Vi venter på at stativerne 

monteres og derefter kan de tages i brug. MN laver en skrivelse om åbning, ansvar og retningslinjer 

for brug. 

 

• Beplantning 

Det er færdigt og ser rigtig fint ud. 

 

• Parkering 

Vi forventer at anlægsgartneren begynder at lave de sidste pladser meget snart  

 

Vi begynder at tage informationsskabene i brug nu de er sat op og tænker at lave en lille markering i 

midten af august når alle anlægsprojekter er færdige. 

 

Fra bestyrelsens medlemmer 

Evt. 


