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Referat, møde 07.12.2017 

Deltagere: Thomas, Torben, Freddy, Vagn Erik, Lone, Dorthe, Peter S. 

Gennemgå dagsorden 

Gennemgå referat fra sidst. Ingen kommentarer 

 Siden sidst. 

o Der blev tændt juletræer. Der blev spist 200 æbleskiver. Der foreslås at købe nye 

lyskæder næste år. Der foreslås at købe juletræer sammen, stilles som forslag på 

FAB møde. 

o Møde i administrationen, vedr. renovering og ventilation. Deltagere, DAI, Per 

Sørensen, Vagn Erik, Dorthe og Peter S. Der blev fremlagt tidsplan for renovering. 

Start forår 18, slut i starten af 19. Drøftet processen og de udfordringer der må 

komme. Der kommer brev rundt i januar med mere information. 

 Julebanko 

o God fest, der var 32 deltagere. Masser af fine præmier. Det foreslås gentaget. Helle 

Ronell arrangerede bankospillet. Super initiativ 

 Udearealerne 

o Dorthe og Torben skal lave oplæg om udvendig råderet, men er ikke kommet 

videre. Freddy har talt med Anders om fældning af træer. 

 Stiger 

o Freddy har gennemgået stiger, der er forskellige længder. En skal kortes af, så den 

passer til at kunne komme op til vinduet i fire-lejligheder 

 Evaluering af bestyrelsesseminaret 4. november 

o Afholdt i selskabslokaler i Kildehøjen.  

 Oplæg om social ansvarsbevidsthed. Unge der kunne have glæde af en 

læreplads f.eks. Projektet ”Byg op”.  

 Oplæg om råderet – der kommer et kursus for afdelingsbestyrelserne 

 Oplæg omkring beboerdemokrati. Talt om fællesskab, sætte projekter i 

gang. Initiativet skal komme nedefra.  

 Fint arrangement, efterfølgende fest.  

 Budget og plan for beboeraktiviteter. 

o Et forslag: Fastelavnsarrangement i Kildehøjen. Torben og Maria, Kh 92,  

arrangerer. Budget kr. 3.500,- er bevilget. 

o Sommerudflugt, Dorthe nr 62. Budget ca. 8.000,- er bevilget 

o Sommerfest. Hvem vil arrangere? Arrangører/beboere skal komme frem! Budget 

ca. kr. 5.000,- er bevilget 

o Banko. Ønske om gentagelse. Der er mulighed for to aftener. 2.000,- er bevilget 

o Fuglekassebyggeri, Freddy står for det, kr. 1.000,- er bevilget. 

o Juletræer, kr. 1.500,- er bevilget 

o Dartskive til Kælderhøjen, kr. 500,- er bevilget 

 Information til beboerne 

o Om renovering 

 Se punkt: Siden sidst. 
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o Facebook   

 Venter til næste møde 

 Julegaver til ”personalet” 

Der købes julegaver til Anders og Helle., 

 Kælderhøjen 

o   Kasper Vegeberg står for udlejning. Drøftelse af hvad vi vil med Kælderhøjen 

lægges ud til beboerne. 

 Evt. 

Følgende forslag tages op til næste møde: 

o Der foreslås fast grill til gårdene, budget, kr. 2500,- pr. grill (Type som 

v/Permanente) Drøftes næste gang. Tilbagemelding fra beboere ønskes. 

o Varmestyring i lejligheder   

o Isolere rør ved vaskeplads 

o Container, vigtigt at der KUN kommer brændbart i. Vi sparer 20.000,- pr. år. 

Selskabslokalet skal ikke kunne anvende containeren. 

 Næste møde 

o 4. januar 2018 

 

Referat: Peter 

  

 

 

 


