
Referat  af bestyrelsesmøde , Afdeling 12 / Kildehøjen. 

Torsdag d 9. februar kl. 19.00 hos Dorthe 

 

1.  Opfølgning og nyt siden sidste møde 

 - papircontainere. 

Hver husstand får pap/papircontainere 1. oktober. Der forventes at der i løbet af foråret skal tages stilling til 

størrelse på skraldespande mm i husstandene.  

Den ”gamle” pap/ papir-plads. Evt. bygge et skur til vores telt. 

Forslag om at selskabslokalerne får deres egne skraldespande i et aflukke (evt. låse ind til affaldspladsen). 

 - affaldssortering (Gitte) se ovenstående. 

 - renovering af fælleshus 11.- 12. marts      – og gulv i fælleshuset?? 

På mødet er besluttet: Nye gardiner, der males, gamle billeder fjernes/ flyttes - der hænges nye op! Nogen 

har meldt sig til at male, andre til at sy gardiner. Vi laver en event 11-12 marts. 

Gulvrenovering: Den tages i samme ombæring som nye vinduer. 

 - dør i gæsteværelse 

Forslag om ny dør i forbindelse med renovering. 

 - møde med Per S og NIRAS 22. februar kl. 16.00: 

Bestyrelsen tager til mødet. 

- pjecen – fra BL – ny i afdelingsbestyrelsen, om bestyrelsen opgaver og kompetence –  

  skal den bestilles 

 - aftenmøde 28. februar 17.00 om afdelingsbestyrelses-tilfredsheds-undersøgelsen 

 - beboermappen – ang. brug af vaskeriet (Peter og Kasper) 

 - beplantning gård 9 

Frugttræer. Bed omkring petanque- bane. Dorthe har snakket med Anders. Flere betonrør, så der kan laves 

flere små urtehaver. Nyt bord. Udvidelse af fliseområdet.  

 - ændring af oprykningsretten (pga. renovering af Dybbølvej) 

Vil det påvirke vores vinduesprojekt? Vi spørger på mødet d. 22 feb. 

 

 



2.  Vaskeriet  

 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. 

3.  Elbil  

– status. På næste møde. 

4.  Beboeraktiviteter 

 - planlægning af fuglekasse workshop 18. februar. 

Gitte finder træ på re- use. Allan henter søm, skruer mm. Dorthe sender reminder på Facebook. 

 - nyt om fastelavn? Søndag d. 26 februar. Mere info kommer senere. 

5. Beboertilfredshedsundersøgelsen 

 - hvad kan vi bruge den til? 

På mødet d 28 februar i selskabslokalerne. 

6.  Markvandring/gårdvandring/havevandring - Den grønne plan - forberedelse til gårdvandring.  

Vi skal have aftalt dato for gårdvandring og gennemgået den grønne plan. Vi har også fået  

flere henvendelser fra beboere vedr. træernes højde. Hvad står der i den grønne plan?  

Vil vi revidere den grønne plan? Gårdvandringsdato aftales med Per Sørensen. 

Vi savner tydeligere regler for hvor højt hegnet, træer mm må være. Tages op på 

gårdvandring.  

7. Evt.   

Næste møde 2. marts hos Gitte:  

- 10 års plan - grønne områder. 

- Intern kommunikation. Peter. 

- Delebil - status.   

 


