
Bestyrelsesmøde Kildehøjen 02-11-2017 
 

Deltagende; Freddy, Vagn Erik, Dorthe, Thomas, Torben. 

Fraværende; Peter, Lone. 

 

AD2: 

Referat oktober godkendes. 

 

AD3 

Regler for brug af fælleshuset er omdelt i postkasserne, og lagt på boligforeningens 

hjemmeside, afdeling 12. 

 

Dorthe orienterer om FAB mødet.  

Deltagende fra vores afdeling var Torben, Lone, Vagn Erik og Dorthe. Der var god tilslutning 

fra afdelingerne, hvor størsteparten af afdelingerne var til stede. FAB mødet har bedt om et 

kursus i råderetten - Målet er vi bedre kan vejlede øvrige beboerne jf., råderet.  

 

Næste FAB møde er i Vejlby Vænge d. 08-04-2018 

 

Referatet af FAB mødet findes på boligforeningens hjemmeside. 

 
Lone deltog i mødet for nye bestyrelsesmedlemmer 11-10-2017 

Dialogmødet med hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne afholdt d. 26-10-2017. 

Deltagende fra vores afdeling var Freddy, Vagn Erik og Dorthe.  

 

Ved mødet stillede vi spørgsmål ved processen omkring effektivisering, og organisering af 

driften. Afdelingsbestyrelsen vil følge ovenstående proces nøje. 

 

Vi følger udviklingen jf., sortering af affald, og vil være i dialog med Anders herom. 

 

AD4: 

Der besluttes vi fastholder traditionen med juletræstænding, og juletræ i afdelingen. Datoen 

fastsættes til d. 26-11- 2017 kl. 16.00 med start i gård 10.  

 

Der indkøbes 1 juletræ til hver gård. Thomas og Torben søger for indkøb og opsætning af  

juletræerne. Dorthe sørger for opslag og indkøb af varme drikke mm.. 

 

AD5: 

Vi har talt med Per Sørensen jf., vinduesprojektet. Projektet skrider planmæssigt fremad. Slut 

november afholdes der møde mellem administrationen, afdelingsbestyrelsen og 

ingeniørfirmaet.   

 

AD6: 

Vi har drøftet udearealerne og regelsæt for skel mellem matriklerne samt beboernes 

individuelle haver. Ovenstående er drøftet med Per Sørensen. Der nedsættes udvalg (Dorthe 

og Torben) som udarbejder udkast til ordensregler og udvendig råderet for beboernes 

individuelle haver. Dette forslag kommer til afstemning på afdelingsmødet 2018. 

 

Der fremvises fotos fra gårdvandringen med Anders. Freddy viderebringer fotos til Anders, så 

han kan påbegynde beskæring af træerne i Kildehøjen. Der er drøftet 2 træer ønskes væk. Der 

er tale om et træ ved skolestien, og et ved Tværmarksvej. 

 

Der drøftes videre med Anders ift., ny beplantning. 

 

EVT: Der indhentes priser på stiger til gårdmiljøerne. 

Referat Torben 


