
Referat fra møde d. 17/6 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) 

 

Afbud: JJ, NK indtil 18.30, NRH mellem 18.30 og 20.00 

 

Valg af dirigent og referent  

Dir: AMB 

Ref: NRH 

 

Godkendelse af Dagsorden  

Cykelskure er et selvstændigt punkt og ikke under afdelingsmødet 

Ellers er dagsorden godkendt 

 

Aktivitetsplan  

 Konklusion på undersøgelse v. Helle 

Der er stemning for fælles fest, flere er interesserede i at bidrage i mindre omfang. 

De beboere der ikke har svaret vil få en seddel med opfordring om at svare på de oprindelige spørgsmål per 

mail. HL udarbejder seddel. 

 Opfølgning 

Der er ikke kræfter i bestyrelsen til at arrangere en fest denne sommer, men vil arbejde for at det kan 

igangsættes til næste år. 

 

Afd. Møde 

  Tema 

Temaet bliver hvordan vi skal bruge de midler der er til rådighed til afdelingen til færdiggørelse af området. 

Vi arrangerer bedre mad nu vi ikke laver en anden fest. 



 Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 pladser skal på valg med ny periode indtil 2016) 

AMB og NK er på valg 

NRH undersøger mulighederne for at skulle udvide bestyrelsen med et antal pladser og hvornår dette vil 

kunne effektueres 

 Korrektioner til Husorden  

HL laver forslag 

AMB snakker med administrationen om praksis for opretholdelse af husorden 

 Nye P-pladser 

EP stiller spørgsmål til Lars for at få udspecificeret tilbuddet. 

 Trafiksikkerhed i buen på Rugaards Skovvej-siden 

AMB snakker med administrationen om at de skal kontakte professionelle til at se på hvad der kan give 

sikkerhed i buen, for spejlet er mangelfuldt. 

 Enkelt-Bænke placering 

Vi vil rejse forslag om følgende 6 enkeltbænke 

En ved 1 på rundkørsel-siden 

To ved området ved siden af 9 og 13 

2 mellem 21 og 23 

1 for enden af 23 mod sansezonen 

 Opfølgning markvandring  

AMB tager fat i Lars for at følge op på uafklarede punkter – særligt tidsler og andet ukrudt i græsset 

 Budget – andre nye tiltag mv. 

HL beder Lars om at indhente tilbud på de forslag vi har fået ind for beboerne så vi kan prioritere dem i 

forberedelsen til afdelingsmødet. 

 Fordeling af ansvarsområder 

AMB og NRH laver forslag til dagsorden som skal godkendes af bestyrelsen pr. mail. 

 

Cykelskure 



NK sender specifikationer til Lars så processen med indhentning af tilbud kan afsluttes og arbejdet 

igangsættes snarrest. 

 

Vedtagelse af Forretningsorden  

Ændringer til udkastes tilføjet.  

Forretningsordenen er godkendt 

 

Evt. 

Administrationen ser på afregningsperioden for vores solceller 


