
REFERAT AFD. BEST. MØDE 05.05.22 

Vagn Erik, David, Freddy, Kurt, Christine, Anne Sofie 

Referent Anne Sofie 

Siden sidst 

a. Forårsbanko var en succes og alle gik hjem med en lille eller stor præmie. 

b. Loppemarked, en succes og hygge i gårdene. 

c. Vild med vilje, der er sået frø, vi venter bare på regn. Der har været klager over sandfygning i gård 

10, det beklager vi, men med regn skulle problemet være løst. 

d. Der er sendt brev til hovedbestyrelsen vedr. opsætning af solceller ved nye tage. Der kommer et 

møde med direktøren og driftschefen, vi afventer udfaldet af dette. 

e. Der er gjort hovedrent i vaskeri og fælleshus, vinduerne bliver dog først vasket senere. 

f. Der er kommet lås på de nye stiger. 

g. Møde med Østjyllands politi. Der var ikke noget relevant for vores afdeling. Der gives ikke tilladelse 

til overvågning, da Vejlby området ikke regnes som belastet. 

h. Nedgravning af affaldscontainere, det overlades til kommunen at finde en løsning, da der er så 

mange regler, at det muligvis ikke  kan komme på tale i Kildehøjen. 

i. Vi har modtaget en serviceaftale fra driftschefen. Den gennemgår vi på næste møde. 

j. Vi ønsker, at der igen kommer lås på bommen ved skolestien. Freddy drøfter det med Simon. 

 

1. Opfølgning på havevandring 

Der er kommet tilbud på afskrabning af jord på legepladserne og renovering af græs. 

I første omgang vil vi nøjes med at skrabe jorden af ved sandkasserne i gård 10 og 11. 

Og Simon skal undersøge pris på en lille havetraktor, så han kan slå græsset på legepladserne. 

Der er kommet tilbud på beskæring af bøgehække på P pladsen. 

Hjørnehækken ved stien fra gård 11 ud på skolestien skal fjernes hurtigst muligt af hensyn til 

oversigtsforholdende og sikkerheden. 

Stakittet ved storskraldspladsen og garagen skal males, vi siger ja til tilbuddet. 

Frivillige maler fælleskuret og stakittet ved vandposten. 

Udskiftning af fliser i gårdene bliver udsat. 

Køb af insektvenlige træer og buske udskydes til efteråret. Det er for sent og for tørt at plante 

nu. 

Der købes en glasfiberflagstang til gård 10. 

2. Regnskab 

Vi har gennemgået regnskabet for 2021. Det bliver underskrevet i næste uge. 

3. Budget 

Vi skal drøfte budget for 2023 på budgetmødet med administrationen. 

4. Generalforsamling 

Vi minder jer om, at der er generalforsamling d. 18. Maj. 

5. Formandsmøde 

Anne Sofie deltager. 

6. Sommerfest 



I august holdes der sommerfest. Christine forsøger at samle et festudvalg. Hvis du har noget at 

byde ind med, så sig endelig til. 

Evt 

Børn og voksne opfordres til at samle legetøj sammen på legepladserne, så Simon ikke skal 

bruge tid på det, når han skal slå græs. 

 

Næste møde 02.06.22 

Serviceaftale. Afdelingsmøde. Sommerfest. 

 

 


