
Referat af bestyrelsesmøde 2. august 2018. Til stede: Freddy, Vagn Erik, Thomas, Torben, Lone og Dorthe 

1. Knallertkørsel 

Der er klager over, at unge på knallerter kører stærkt på stien fra skolestien ind på Kildehøjens P-plads. Vi 

har drøftet løsninger med blomsterkummer eller andre forhindringer f.eks. bøjler.  Vi ønsker at få sat 

chikaner op på i krydset på stierne ved fælleshuset/vaskehuset.  Desuden ønskes chikaner, der kan dæmpe 

farten i svinget ved vuggestuen. Dorthe drøfter drøfter mulighederne med inspektøren. 

2.  Afdelingsmødet 

Afholdes mandag d. 17. september. Thomas bliver dirigent. Bestyrelsen fremlægger i år følgende forslag  til 

afstemning – opdatering af vedligeholdelsesreglement, ordensreglement og råderetskatalog. 

Ændringsforslagene er gennem gået og klar til at sende til kontoret.  

På bestyrelsesmødet mødet d. 6. september drøftes budget 2019. 

3. Hække 

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at beboerne kan få liguster eller bøgehæk planter, som de kan plante, 

hvis der er lavet hul i hækken i forbindelse med renoveringen. 

4. Containerpladsen 

Afdelingsbestyrelsen kan se, at mængden af storskrald er steget, fordi folk rydder lofterne. Vi opfordrer til 

at alle er behjælpelige med at holde orden på cotainerpladsen: Og at man benytter mulighed for at få 

brugbare ting til genbrug, eller kører ned på genbrugspladsen på Lystrupvej med tingene, så Anders ikke 

drukner i arbejde og containerpladsen kan se nogenlunde ordentlig ud det næste års tid. Anders har 

foreslået, at vi bestiller en stor container 3 gange. Det skal betales af afdelingen. Vi giver Anders frie 

hænder til at disponere dette efter behov. 

OBS. Tag en snak med jeres børn om, at container pladsen ikke er en legeplads. Det er ok at hente ting, 

men nogle børn smider rundt med ting, smadrer ting og vælter møblerne. Det kan være farligt!  

Anders er gået ned på 32 t, så han holder fri fredag. Vi vil undersøge, hvad det betyder for serviceniveauet, 

så vi kan justere forretningerne.  

5. Evt 

Kildehøjens hjemmesiden trænger til en opdatering. Vi skal have en ansvarlig på. Det bliver efter 

afdelingsmødet.  

Skuret skal ryddes op! 

Næste møde - 6. september kl. 18.30. Forberedelse af afdelingsmødet  

HUSK – at der afholdes ”Robust Borger” kursus torsdag d 30 august kl. 17.30 i fælleshuset.  

Der kommer opslag i kasserne snarest.    Referat Dorthe 


