
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde, afdeling 12/Kildehøjen 

torsdag d. 2. marts 2017 hos Gitte 

 

1.  Siden sidste møde 

 - Fuglekasseworkshop - evaluering 

Succes. Ikke mange tilmeldte, men hyggeligt for børn og voksne. Save mm; skab i fælleshus? 

- Fastelavn – fungerede det? 

Succes! 

 - Velkommen til Kildehøjen mappe – skal den ligge i papirudgave? 

 Ja. God ide! 

 - Vinduer 

Bestyrelsen har været til møde med Per Sørensen, Bjarne Vissing og Niras. Der tilstræbes at indkalde til 

beboermøde inden sommerferien. 

 - aften møde 28/2 

 Mødet handlede om brugertilfredshed i afdelingerne. 

 - regler for Kælderhøjen. 

Linda og Kasper har lavet skilte til døren i Kælderhøjen. Linda og Kasper ser på gardiner til Kælderhøjen. 

                         

2. 10 års plan - grønne områder 

 - hvordan griber vi det an? Hegnsregler, hvor høje må træer være mm 

 - Markvandring/gårdvandring/ havevandring  - forberedelse til gårdvandring.  

- dato for gårdvandring/markvandring evt. 6. april kl 16.30.  

Bestyrelsen laver et møde udelukkende med Den Grønne plan efter gårdvandring, hvor ovenstående punkter 

tages op.  

Beboerhenvendelse vedr. basketnet i gård 10. Beboerhenvendelse vedr. fodboldmål ved gård 9 og 11. Tages 

op til gårdvandring. 

3.  Intern kommunikation / Google+ v / Peter 

4.  Delebil – status v/ Peter. Tadaa kommer med bilen onsdag d. 22. marts 16.00-19.00. Flyer 

deles ud i Kildehøjen, Vejlby vænge og på Tværmarksvej. 



5.  Vaskeriet  (opfølgning fra sidste møde) 

- Ny app. - til booking mm omkring 1. februar? 

- Regnskab – prisen på tørring – Peter spørger Anders 

- Skal maskiner / reservering omprogrammeres (fra beboermødet) 

- Forslag om nye hylder, ny opslagstavle.  

Tydelig info om maskinerne og om hvor man kan finde forskellige ting her i afdelingen. 

- Brugertavlen vedr. hvordan man bruger maskinerne er forældet.   

Vi vil gerne have ny tavle vedr. ny bruger-tavle. Gitte spørger Anders. 

6.                       Beboeraktiviteter – planlægning af foråret 

 - Renovering af fælleshuset  d. 11 og 12. marts – hvem deltager? -  der skal købes maling. 

Dorthe, Gitte, Kasper og flere beboere. Der skal males og syes gardiner. 

Bordtennis bord, bobspil mm flyttes til Kælderhøjen. 

Gitte snakker med Anders vedr. stole. 

Linda snakker med Anders vedr. maling. 

Dorthe laver opslag om projektet, så der dannes overblik over hvor mange der kommer til evt. frokost. 

 - dato for arbejdsweekend  – vi maler skure og gør haver klar. Afhængig af vejret. Vi venter til 

evt. august. 

- planlægning af sommerudflugt lørdag d. 20. maj.  

Forslag om kanotur i Silkeborg. Peter undersøger og melder ud. 

5. Beboertilfredshedsundersøgelsen 

 - hvad kan vi bruge den til? På mødet d 28 februar i selskabslokalerne? 

7. Evt.  

 Nye hylder og opslagstavle i vaskehuset! 

Mvh  Dorthe  

 

   

 


