
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Kildehøjen 15. juni 2017 

1. Afstemning om renovering 

Den 14. juni var der afstemning om renovering af Kildehøjen. Der var 99 stemmer for, 15 imod og 2 blanke. 

Renoveringen planlægges af bestyrelsen i samarbejde med administrationen og den rådgivende ingeniør. 

Renoveringen forventes gennemført i 2018. 

2. Sommerfest 

Kildehøjens  sommerfest er 19. august. Der er planlægningsmøde 7. august. Der er brug for mange frivillige, 

der vil hjælpe en time eller mere med at stille teltet op, passe hoppeborg, ismaskine, børneaktiviteter mm. 

3. Gårdmøder 

Gård 11 ønsker bord/stole arrangement til 50+. Dorthe drøfter det med Anders 

Vagn Erik og Kasper indkalder til møde i gård 10, for snak om træer mm 

4. Grøn plan 

Vi har planer om at udarbejde ny grøn plan for fællesarealerne i Kildehøjen. Peter har været rundt med en 

arkitekt. Der undersøges pris og aftales evt. møde med arkitekten i august. 

6. Almene boligdage 

Boligforeningernes Landsforening afholder seminar for afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelser og ansatte i 

Aarhus 17.-18.november. Det koster 3.200 kr. pr. deltager. Det er afdelingen selv der skal afholde udgiften. 

Vi beslutter ikke at deltage. Vi synes, det er for dyrt, og at vi har mere behov for kurser. 

7. Fælles Afdelings Bestyrelses/FAB møde 

Kildehøjen er vært for næste FAB møde. Vi inviterer de andre bestyrelser til møde i Kildehøjen søndag d 8. 

oktober. 

8. Evt. 

- Vagn Erik rykker kontoret for budgetkontrol og  regnskab. Ved budgetmøde i august, skal der drøftes plan 

for udskiftning af taget mm. 

- Dorthe opdaterer hjemmesiden mm hen over sommeren. 

- Dorthe aftaler dato for afdelingsmøde 

- Peter indhenter tilbud og aftaler evt. møde med arkitekten om grøn plan 

- Linda har styr på leje af hoppeborg m.m. 

- Kasper afholder møde om sommerfesten mandag d 7. august kl. 19.00 i fælleshuset. 

- Der er revideret regler for brug af fælleshuset. 

- Fælleshuset kan nu bookes vis SMS til Helle på tlf. 93 93 53 26.  

Bestyrelsen går på vejfortjent sommerferie – vi ses igen i august 

  God sommer til alle!   

Referat Dorthe Monrad 

  

 


