
REFERAT AFD. BEST. MØDE 06.10.2020 

Til stede: Dorthe, Vagn Erik, Kurt, Anne Sofie og David Fadakar (suppleant)                Referat: Anne Sofie 

1. Siden sidst 

a:  Afdelingsmødet forløb tilfredsstillende. Referatet kan ses på boligforeningens hjemmeside. 

b:  Vedr.  gavlkunsten, Tommerup teglværk kommer d. 8.10 og besigtiger skader på stenene. 

c:  Vild med vilje gruppen har haft et lille møde ang. projekter i vores afdeling. Vi arbejder videre 

med sagen, men har besluttet først at sætte noget i gang i løbet af foråret. Dels fordi, det er for 

sent på året, dels pga coronasituationen. Men vi lægger hovederne i blød og opfordrer andre 

interesserede til at byde ind med forslag eller deltage i gruppens møder. 

d : Det er besluttet på boligforeningens generalforsamling, at der etableres handicapadgang via 

elevator og handicaptoilet i Kildehøjens selskabslokaler.  

Konstituering af bestyrelsen 

Dorthe Monrad Andersen fortsætter som formand. 

Kurt Sørensen fortsætter som kasserer. 

Anne Sofie Binder Jensen, referent. 

Vagn Erik Jacobsen 

Freddy Bang 

Suppleant David Fadakar 

David vil på sigt arbejde med opdatering af afdelingens hjemmeside. 

2. Planlægning af møder og årsplan 

Bestyrelsesmøde 1. torsdag i måneden. 

Dorthe deltager i formandsmøde 21. 10.20 

Bestyrelsesseminar 07.11.2020 (muligvis aflyst pga Coronasituationen) 

Introduktion til regnskab og budget 18.11.2020. Kurt deltager. 

3. Planlægning af reception i forbindelse med Anders’ farvel til Kildehøjen 22.10. kl 14. 

Der vil komme en indbydelse og tilmeldingsseddel i postkasserne. Pga  Corona må der højst være 

50 i lokalet, derfor er vi nødt til at vide, hvor mange, der kommer. Det går efter først til mølle 

princippet. 

Der bliver meldt ud på vores facebookside, om der er nogle, der vil bage en kage eller byde ind med 

hjælp, lave noget underholdning eller andet.  

4. Ny varmemester 

Den nye varmemester Simon starter 1. Nov. Tag godt imod ham. 

5. Kælderhøjen 

Vi kunne godt tænke os, at der er nogle beboere, som vil tage hånd om Kælderhøjen. Rummet har 

ikke været brugt længe, så byd ind, hvis du kunne tænke dig, at være med i et udvalg, der har lyst til 

at gøre rummet spændene og brugeligt. 

6. Evt. 

a. Den økonomiske situation ser godt ud. 

b. TADAA fjerner bilen i oktober 2020, pga for få brugere, så den er ikke rentabel for firmaet. El-

standeren stående, så beboere og  gæster med abonnement på E.on kan benytte den . Til 

orientering:  Den belaster ikke vores el-regnskab. Pladsen er forbeholdt opladning af el biler og 

må ikke benyttes som P-plads.  


