
Referat. Bestyrelsen kildehøjen.   8. dec. 2016. 

 

1. Skur, Kælderhøj, storskrald, birketræ v. vaskehus, Fælleshus. 

a.  Kælderhøj, Linda (nøgleholder). Bliver brugt mere nu end tidligere. Koster 50 kr. De voksne har 

ansvar for at deres børn låner det. Linda og Kasper laver skilte og regler for brug af lokalet. 

Forslag om at der kan findes spil (gerne brugte fra beboerne) i lokalet. Linda og Kasper laver 

også skrivelse til beboermappen (evt. til boligforeningens hjemmeside). Linda holder opsyn. 

b.  Skuret: Sedler, skilte, struktur. Tingene skal have faste pladser på hylderne. Nyt flag, vimpel til 

gård 11 (Anders). Gitte laver liste over hvad der er i skuret og hvad der mangler. Lister man kan 

skrive sig på når man låner ting i skuret. Gitte holder opsyn med skur.  

c.  Der har været en henvendelse vedr. ønske om fjernelse af birketræ v. vaskehus. Punktet tages 

op efter næste havevandring i foråret. 

d.   Storskrald: Gitte ser efter ny affaldsplan fra kommunen 2017 vedr. sortering. Ny indretning på 

skraldepladsen. Bestyrelsen vil gerne invitere Anders til møde i februar omkring 

affaldssortering. Dorthe kontakter de andre bestyrelser og spørger til hvordan de håndterer 

storskrald. 

e.  Fælleshus: Der skal hentes tilbud på hvad det vil koste at lægge nyt gulv, renovere huset, nyt 

inventar, køkken mm.  

f.  Udsmykning af fælleshus: Der skal etableres en gruppe der kan komme med forslag. Dorthe 

indkalder til møde vedr. fælleshus udvalg. 

 

2. Ny beboermappe. Dorthe laver udkast.  

3. Nyt udkast til hjemmesiden. Dorthe har formuleret skrivelse til hjemmesiden. Kommer snarest. 

4. Vaskehuset: Forslag om skilt man kan hænge på vaskemaskinerne hvis man oplever der er 

problemer med en maskine. ”Virker ikke”- skilt. ”Husk at kontakte varmemesteren, hvis du oplever 

problemer med maskinerne”- ”Husk at rengøre vaskemaskine efter brug (sæbebeholder). 

5. El- delebil. Peter: Vejlby vænge er ikke interesserede i forhold til Peters forslag om at vi slog os 

sammen om projektet. Ideen lever stadig i Kildehøjen.  

 

Næste møde: Budget, delebils projekt, kommunikation (medbring egen computer til bestyrelsesmøde). Grøn plan 

haver mm samles i et møde op til havevandring. 


