
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Kildehøjen torsdag d 5. oktober 2017  

Til stede: Freddy, Vagn Erik, Lone, Torben, Thomas og Dorthe (referent) Afbud: Peter 

Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde – hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne arbejde med i bestyrelsen?  

Freddy. Vil gerne bidrage til fællesskabet, beboerarrangementer, udearealer. 

Thomas. Supp. Snuse til det, se hvor meget arbejde, der er. Legeplads til store børn. Er i uddannelse, og 

derfor travl i perioder. 

Torben. Arbejder rundt i landet, vil komme i det omfang han overhovedet kan. Bidrage til fællesskabet. 

Lære hvordan det her fungerer, deltage i demokratiet. Optaget af renoveringen. 

Lone. Supp. Fællesskab, vil gerne være en aktiv del af boligområdet. Nysgerrig på, hvordan vi får folk 

engageret. Bedre forhold for de ældre beboere. 

Vagn Erik. Følge vinduesprojektet til dørs. 

Dorthe. Følge vinduesprojektet til dørs. Beboerarrangementer og styrke sammenhængen i Kildehøjen. 

2. Konstituering af bestyrelsen.  

Formand: Dorthe Monrad nr. 62 

Kasserer:  Vagn Erik Jakobsen nr. 152 

Sekretær: Referatskrivning går på skift – Thomas hænger op i Kasserne og hænger op på opslagstavlen i 

vaskehuset og sætter det i mappen i vaskehuset. Dorthe sender det til Hanne på boligforeningen, der 

sørger for at det kommer på vores hjemmeside.  

Diverse: Thomas kigger efter tilstanden i skuret, vaskehuset mm.  

Dorthe sender indflytter meddelelser videre til bestyrelsen.  

3. Hvad skal afdelingsbestyrelsen? 

Der blev orienteret kort om dette punkt. De nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer er inviteret til 

introduktion på boligforeningens kontor onsdag d 11. oktober kl. 16.30.  

Pjecen  ny i afdelingsbestyrelsen vedhæftes referatet..  

4. Evaluering af afdelingsmødet 

Fint møde. Det var sjovt med Banko. Der var som altid en god tone i debatten. Der udtrykkes forundring 

over, at så få beboere mødte op til mødet i år. 

 

 



5. Årshjul for afdelingsbestyrelsen  – planlægning af møder og aktiviteter. 

 Vi holder afdelingsmøder hver den 1. torsdag i måneden 19-21 i fælleshuset. Årshjulet er vedlagt referatet 

og hænges op i kasserne og på hjemmesiden.  

Der er også et årshjul for beboeraktiviteter, som opdateres i december. 

Vi vil arbejde på at få fællesskabet og nærheden udbygget i Kildehøjen. Det vil vi bla. ved at få gang i flere 

beboeraktiviteter, og gerne aktiviteter der kan tiltrække en bredere beboergruppe. Der er i dag flere ældre 

og færre børnefamilier i Kildehøjen end tidligere, og det må også gerne afspejles i aktiviteterne.  

Sidste år stod afdelingsbestyrelsen for initiativ til aktiviteterne, men vi vil gerne have at initiativerne 

kommer fra beboerne, og ikke kun fra bestyrelsen. Vi lægger derfor op til, at beboeraktiviteter udspringer 

af initiativer fra beboerne.  

Derfor opfordrer vi til, at dem, der har ideer og lyst til at stå for eller hjælpe med afvikling af en aktivitet, 

skal  komme til bestyrelsen med deres ideer og ønsker Inden 1. december. Man skal aflevere et forslag til 

aktivitet med overslag over, hvor mange penge det vil koste, og forslag til hvor og hvornår og hvor tit 

arrangementet skal afvikles. Forslaget lægges i postkassen, eller afleveres personligt eller pr mail til en fra 

bestyrelsen. På Bestyrelsesmøde den 7. december, vil vi se på forslagene og fordele de 15.000 kr., der er 

sat af til aktiviteter i budgettet.  

Så er du frisk på at lave et arrangement eller en aktivitet over flere gange eller andet, der kan styrke 

fællesskabet -  så kom frisk med din ide. Det kan f.eks. være – juleklip / en dag, hvor vi syr 

fastelavnskostumer / Fastelavn kun for Kildehøjen / Sommerudflugt/ Sommerfest / grillaftener / 

Søndagskaffe og strikketøj / Brætspilscafe / Banko / dart / Kortklub/ yoga / hækkeklipning osv elelr noget vi 

aldrig har prøvet før. Husk deadline er 1. december.  

Der spilles stadig Petanque hver mandag formiddag i gård 9 – spørg Freddy eller Kristen hvornår det starter. 

Afdelingsbestyrelsen afholder som vi plejer juletræstænding 1. søndag i advent, som i år er 3. december og 

vi gentager fuglekasse workshop i foråret, nærmere bestemt 3. marts.   

6. Planlægning af Fælles Afdelings Bestyrelsesmøde søndag d 8. 10 hos os.  

Lone, Vagn Erik, Torben og Dorthe deltager sammen med 14 personer fra de andre afdelingsbestyrelser. 

Dorthe bager boller og køber ind. Lone bager en kage. Dorthe er ordstyrer, dagsorden er sendt ud. Vi 

mødes 13.30 og gør klar. 

7. Evt.  

Bestyrelsen har ikke fast træffetid. Kontakt et af medlemmerne, hvis du vil have en sag drøftet i 

bestyrelsen. Der ophænges liste med bestyrelsens navne og bolignummer i kasserne.  

Vagn Erik rykker for status på beboerkontoen. 

Der har været klager over brug af fælleshuset – derfor kommer der sedler i postkasserne om reglerne.                                                                                                                                                            

Referat Dorthe 6. oktober 2017 



Årshjul for Afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsesmøder hver den 1. torsdag i måneden 

Dato tidspunkt Aktivitet Sted 

Torsdag 5.oktober  19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Fælleshuset 

Søndag  8. oktober 14.00 – 17.00 FAB møde  Fælleshuset 

Onsdag 11.oktober 16.30-18.00 Møde for nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Boligforeningens kontor 

Torsdag 26. oktober 17.00 – 20.00 Dialogmøde med HB og de andre 
afdelinger,     Med spisning 

Kildehøjens 
selskabslokale 

Torsdag 2.november 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Fælleshuset 

Lørdag 4. november  Boligforenings seminar Kildehøjens 
selskabslokale 

Søndag 3. december 16 -17.30 Juletræstænding m gløgg og 
æbleskiver 

 

Torsdag 7. december 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

Onsdag 20.december  Julehygge  på boligfroeningen 

Torsdag 4. januar 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

    

Torsdag  1.februar 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

Søndag 11. februar ? Fælles fastelavn Vejlby Toften 

Torsdag  1. marts 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Fælleshuset 

Lørdag 3. marts 10.00 – 13.00 Fuglekasseværksted Fælleshuset 

  Gårdvandring  

Torsdag 5. april 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

  FAB møde  

Torsdag 3. maj 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

    

Torsdag 7. juni 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

    

Torsdag 2. august 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

    

Torsdag 6. september 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde fælleshuset 

September 19.00-22.00 Afdelingsmøde fælleshuset 

Version 16. oktober 2017 

 

 

 

 

 

 



Årshjul for Beboeraktiviteter 2017 / 2018 

dato tid Aktivitet 

Søndag d 3. december 16.00 – 17.30 Juletræstænding, gløgg og æbleskiver 

  Julebanko 

  Fælles Fastelavns fest i Boligforeningen  

  Fastelavnsfest i Kildehøjen 

Lørdag den 3. marts 11.00 – 14.00 Fuglekasseworkshop i fælleshuset 

   

   

  Sommerudflugt ? 

  Sommerfest ? 

September 19.00  22.00 Afdelingsmøde 

Petanque i gård 9 hver mandag kl. 10.00                    Version 16. oktober 2017 – opdateres efter 1. december 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen  i Kildehøjen 2017 / 2018 

Dorthe Monrad (formand), Kildehøjen 62 

Vagn Erik Jakobsen (kasserer) Kildehøjen 152 

Peter Sandgaard, Kildehøjen 86 

Torben Michaelsen, Kildehøjen 92 

Freddy Bang, Kildehøjen 174 

 

 

 

 

 


