
Referat af møde d. 3/8 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  

Dir: PN 

Ref: NRH 

 

Godkendelse af Dagsorden  

Godkendt 

 

Økonomi 

Budgetudkastet er kommet 

Der er stor stigning, ligger primært på renholdelse og en øget hensættelse 

 

EP skriver til Lars og Claus ved administrationen og udbeder mere detaljerede forklaringer for 

stigninger samt om den øgede hensættelse kan udsættes til næste år for at sprede huslejestigningen 

mere ud. 

 

Afdelingens anlægsprojekter 

• Status 

Beplantning er færdig 

Cykelskure er i brug, men der mangler stadig kroge til ’langtidsparkering’ 

På trods af tidligere samtaler med Lars er arbejdet med de sidste parkeringspladser endnu 

ikke igangsat. 

 

MN rykker Lars for cykelskure og parkeringspladser 

 

• Markering (lille festlighed i anledning af projekternes afslutning) 



Vi venter med beslutningen til senere, da ikke alle projekter er blevet afsluttet 

 

Fra bestyrelsens medlemmer 

Der er kommet en henvendelse om cyklende børn der kommer tæt på bilerne og der er kommet 

ridser i en bil. Der har også været problemer med boldspil op af skure og biler. 

 

Vi minder forældre om at de skal snakke med deres børn om hvordan vi passer på hinanden samt at 

der er dårlige udsyn visse steder på parkeringsområdet og vores små veje. 

 

Vi beder administrationen om at se til om de skal gøre noget ved sagen. 

 

Ordinært afdelingsmøde 

• Ejerlaugene 

Claus fra administrationen står for indkaldelser. 

Vi hører at der skal findes et nyt medlem fra Rugaards Skovvej-siden 

 

• Program og Indkaldelse 

MN vil have beretning med rundt 

MN holder kontakt til Katja Hillers og spørger Bente om hun vil tage referat  

EP bestiller fingersandwich og MN hører Bente om hun ser til at der er øl og vand 

 

• Gennemgang af forslag om Sommerfestudvalg 

EP tilknyttes udvalget 

EP gennemgår forslaget og sender det til Lene Willis 

 

• Diskussion af løsninger på Varmeproblemet 

Vi fortsætter undersøgelserne og tager et ekstraordinært afdelingsmøde omkring februar 

2016. 

NRH orienterer på afdelingsmødet i september 

 

• Diskussion af udkast til Husorden og Pjece om Råderet 

Fint udkast til Råderet – kommentarer til formuleringer sendes til NRH hurtigst muligt 



NRH vender udkastet til råderet med administrationen og gør det klart til afdelingsmødet. 

Der skal udvikles forslag så beslutningen om valg af materialer til hegn og hegn parallelt 

med husenes længderetning tages aktivt. 

 

Udkastet til husorden gennemlæses grundigt indtil 10/8 – hvis ikke nogen har større 

indvendinger vender NRH derefter udkastet med administrationen 

 

 

Evt. 

 


