
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen, Østjysk Bolig afd. 89 - Kildebjerg 

20/1 kl. 19.30-22.00 i Kildebjerg Erhvervshus 

 

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

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

 

Afbud: Ingen 

 

 

Valg af dirigent og referent 

Dirigent AMB 

Referent NRH 

 

Godkendelse af Dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

Gennemgang af bestyrelsens opgaver (B)  

Vi vil komme og sige velkommen til afdelingens nye beboere og indtil videre have en blomst med når vi gør 

det. Det aftales hvem der besøger de fire tilflyttere vi har haft siden 1. december. EP udarbejder en flyer om 

bestyrelsens arbejde som vendes med resten af bestyrelsen over mail. EP laver aftaler omkring blomster. 

MN rykker Lars for status på cykelskure 

Alle referater fra afdelingsbestyrelsemøder og afdelingsmøder er nu ajour på vores del af Østjysk Boligs 
hjemmeside. 
Ligeledes vil vores mødeplan, dagsordener for vores møde og e-mail fremover kunne findes på 
hjemmesiden. 
Referater vil fremover blive runddelt af os selv. NK ansvarlig. 
 

Vi vælger at lukke spørgsmålet omkring markiser medmindre der kommer aktive henvendelser omkring 

det. Det, og lignende, er dækket under reglerne for udvendig råderet og kan aftales med administrationen 

indenfor gældende regler. 



Fugtig post bliver ikke til at undgå, men man skal være opmærksom på om huller i siden er stoppede eller 

ej. Ståltråd eller lignende i bunden kan forhindre at posten kommer til at stå i vand der ikke løber helt ud. 

Vi vælger at lukke spørgsmålet omkring gadelygteafskærmning medmindre der kommer nye henvendelser. 

De beboere der var generede har tilsyneladende fundet løsninger. 

Vi tager en masse ting med til et kommende møde med Ry-administrationen for at få status. 

 

Forhold til administration (D) 

 - Ry-adm.  

Afdelingsbestyrelsen vil gerne kende til en række forhold omkring afdelingens serviceniveau, forhold ved 

afslutningen af byggeriet, årets gang, status på nogle tidligere aftaler med administrationen mv.  

Vi spørger Bente, Hans og Lars om de vil deltage i vores næste møde.  

AMB ansvarlig 

 

 - Central-adm.  

Vi har været uforstående overfor en række procedurer og til tider fundet at kommunikationen har været 

uklar eller mangelfuld.  

Vi vil klargøre vores overvejelser og gå videre i organisationen og høre om det er generelle problemer som 

vi bør bede administrationen om at finde løsninger på.  

AMB og NRH ansvarlige 

 

Ejerlav, grundejerforening og beboerzonen (O)  

NRH har gennem Bente Grouleff og Morten Kraft bedt administrationen om at få oprettet et ejerlav for 

vores område sammen med Niras Byg og få det godkendt ved kommunen så vi også formelt kan deltage i 

Grundejerforeningens planlægning. 

AMB er med i gruppen der skal udarbejde forslag til udformningen af beboerzonen. 

De søger aktive til en aktivitetsgruppe som det kunne være fint at vi have en med – AMB snakker med 

mulige aktive blandt vores beboere. 

 

Økonomi (O)  

AMB orienterer om bestyrelsens udgifter i 2013, vi har brugt mindre en vi havde til rådighed. 



Det endelige regnskab for afdelingen kommer i løbet af foråret. 

AMB og EP går i banken og ordner ny fuldmagt efter skiftet af formand og kasserer på det konstituerende 

møde. 

 

Mødeplan (B)  

Mødeplan indtil afdelingsmødet i september fastlagt. 

NRH sender den til Lene Willis så den kan lægges på vores del af Østjysk boligs hjemmeside. 

 

Evt. 

Diskussion af flyer fra afdelingsbestyrelsen til nye beboere 

Der tages foto til flyer 

Ros for effektivt møde og god forberedelse 


