
Referat Kildehøjen 6. april 2017 

 

1. Havevandring. 

-Der nedsættes et gårdudvalg i hver enkelt gård. Udvalget kommer med konkrete forslag til bestyrelsen 

vedr. ændringer, beplantning mm i den enkelte gård. Forslagene drøftes af bestyrelsen med Anders. 

Forslagene går kun på beplantning og ikke på legepladser, redskaber mm i den enkelte gård. 

 

Forslag til ny grøn plan og reglement vedr. haver mm. 

-Vejledning/ retningslinjer om vedligeholdelse og højde på hæk, hegn i baghaven: 

Der arbejdes med hen imod en max højde på hæk og hegn på 1,80m.  

Træer i begrænset højde, der ikke er til gene for naboer. Ved uenighed blandt naboer skal man henvende 

sig til boligforeningen. Træerne kan skæres ned til 2,5m. 

Hegn/ Stakit. Der kan fås algefjerner og sort maling hos Anders. Der er intet krav om at stakittet skal males, 

men hvis det skal er det sort farve. Der må ikke sættes hegn op for enden af haverne (boligerne mod p- 

pladsen gård 10 undtaget). Der må plantes hæk for enden af haverne. 

 

-Retningslinjer for stakit/plankeværk mm ud mod gården. 

Det er tilladt at sætte plankeværk. Der er udarbejdet retningslinjer for plankeværk. Ved fraflytning fjernes 

gammelt plankeværk, der ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne for plankeværk. Der må gerne 

sættes hæk i stedet for plankeværk.   

 

-Retningslinjer for fællesarealer. 

Varmemesteren er ansvarlig for vedligeholdelse af fællesarealer. Forslag til ændringer mm tages op i udvalg 

i de enkelte gårde. 

 

 

 

 

 

 



 

-Retningslinjer for skure mm i haverne. 

Fjernes ved fraflytning af fraflytteren. Det er ikke tilladt at lave tilbygninger. Mindre redskabsskure under 

hegnshøjde tilladt. 

 

Forslagene skrives i ny velkomstmappe og lægges på hjemmesiden af Dorthe. 

 

 

2. På baggrund af beboerhenvendelser vedr. nedlæggelse af fodboldbane og basket-kurv. 

Bebyggelsen er bygget på en måde, med fællesarealerne i gårdene, hvor børnene må lege.  Når vi bor tæt, 

må man påregne, at man kan høre børn der leger. I de tre gårde er der forskellige aktiviteter for børnene. 

Eks: bordtennis i gård 11, basket i gård 10 og legestativ i gård 9, fodbold mellem gård 9 og 11. Vi skal alle 

sammen være her, og det er forældrenes ansvar at holde øje med børnene, så der tages hensyn til 

naboerne. Bestyrelsens beslutning er derfor, at der ikke ændres i de bestående legemuligheder. 

 

3.  Regler for brug af fælleshus. 

Der er desværre meget lydt, så der skal tages hensyn til naboerne og der må ikke larmes og spilles musik 

efter kl. 20.00. Der købes en mobitelefon, så det fremover vil være muligt at booke over telefon/sms. 

 

4.Sommerudflugt d. 20. maj. 

Kanotur Gl. Ry til Ry. Børn kun ifølge voksen.  

Prisen bliver 100 kr. for børn og 150 kr. for voksne. Der arrangeres fælles bustransport. Der kommer 

invitationer i postkasserne inden påske. Tilmelding senest tirsdag d. 2. maj. Turen gennemføres ved 

minimum 25 personer. Der er plads til max 49. 

 

 

  

 

  

 


