
REFERAT AFD. BEST. MØDE i Kildehøjen 06.01.22 

Til stede: Vagn Erik, Christine, Kurt, Freddy, Anne Sofie - Afbud: Dorthe - Referent: Anne Sofie 

1: SIDEN SIDST 

a: Den manglende snerydning i juledagene var også et problem i andre afdelinger. Bestyrelsen har meldt 

det ind til Administrationen, som tager hånd om sagen. Som en del af klagen over den manglende 

snerydning, har vi også meldt ind, at der er to biler, der er blevet påkørt, mens P pladsen var isglat. 

Vi har samtidig spurgt Peter Sørensen, om han mener, der kan opnås tilladelse til overvågning af P pladsen? 

Boligforeninger skal søge om tilladelse hos politiet. Peter har svaret, at erfaringen fra hans tid i Brabrand 

boligforening er, at det stort set er umuligt, da P pladsen er et område, hvor der er offentlig adgang. 

b: Der er plantet en rødtjørn i gård 10. 

c: I marts måned slår vi vores vildeng med le, med hjælp fra Nina Tofte Hansen, som underviser os i kunsten 

at slå med le. 

d: Der er stadig intet nyt om det nye legestativ i gård 11. Der skal rykkes for det. 

e: Velkomstfolder er printet og klar til at blive delt ud. 

f: Alle beboeraktiviteter er aflyst indtil videre pga  Corona. Ligeledes er FAB (fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde) aflyst. Dog forventer og håber vi, at turen til Karlsladen i marts gennemføres. 

2: Vaskeriet 

Flere beboere har udtrykt, at der mangler information om brug og booking af vaskemaskiner, når man ikke 

har booket på forhånd. F.eks. står der ledig på displayet, men når man har fyldt tøj i maskinerne, står der at 

start ikke er tilladt pga for langt vaskeprogram. Der er ligeledes problemer med onlinebooking.  Vi beder 

boligforeningen kontakt firmaet, der har leveret bookingsystemet, for at høre om der er en løsning. Vi 

lægger hovederne i blød og prøver at udtænke en overskuelig vaskeguide. 

3: Rotter/beboerinformation 

Vi har haft et møde med administrationen, og ønsker/forventer at der kommer et link på boligforeningens 

hjemmeside, der fortæller, hvad man skal gøre i tilfælde af rotter i boligen. 

Vi vil gerne have et beboermøde, hvor der kommer en rottefænger og fortæller om problemet, men vi må 

afvente coronasituationen. 

Evt 

Kurt har lavet en skitse til, hvordan et halvtag i gården skal se ud. Dette vil blive fremlagt på 

afdelingsmødet. 

På næste møde skal vi drøfte de stigende energipriser, vil det få betydning på prisen på vask og på vores a 

conto indbetalinger. 


