
REFERAT AFD.BEST.MØDE 21.01.2021 

TILSTEDE: DORTHE, VAGN ERIK, KURT, ANNE SOFIE 

REFERENT: ANNE SOFIE 

1. SIDEN SIDST 

       Rutschebane er bestilt og stilles op i gård 9 i løbet af foråret. 

       Der etableres handicapadgang i sleskabslokalerne. Der inddrages muligvis en  Parkeringsplads.  

2. SELSKABSLOKALERNES ØKONOMI 

Vi har drøftet økonomien vedr. selskabslokalerne, og skal have et møde med administrationen 

for at klarlægge hvilke punkter, der påhviler vores afdeling. 

Klimaskærmen ved selskabslokalet bliver udskiftet. 

3. KUNSTEN 

Tommerup Teglværk var her i weekenden for at kikke på kaklerne, og påbegynder snarest 

brændingen af disse. 

Simon undersøger leje af lift eller stillads. Der er taget kontakt til mureren vedr. tidspunkt for 

påbegyndelse af arbejdet. 

4. REGNSKABSORDBOG 

Kurt snakker med regnskabschefen, om problemet med at forstå de forskellige poster, konti osv. 

Det kunne være ønskeligt med en ordbog, så vi har en chance for at forstå, hvad de forskellige 

poster betyder. 

5. Vi har tjekket op på årshjulet, de forskellige begivenheder og møder. Desværre forhindrer 

Coronaen os i at planlægge alt for meget. Men vi har aftalt afdelingsmødet til d. 21. Sept. 

6. 40 ÅRS JUBILÆUM 

I år har Kildehøjen bestået i 40 år. Det skal fejres d. 4. Sept. Samme dag bliver færdiggørelsen 

gavlkunsten fejret. 

Flere oplysninger, når vi nærmer os jubilæet. 

7. FASTELAVN 

Vi planlægger at holde fastelavn d. 14. Februar. Men er nødt til at vente på myndighedernes 

udmelding om restriktioner. 

8. FLISER 

Vi afventer stadigvæk udmelding, om de nye fliser. 

9. HALVTAG 

Nogle lejligheder har installeret halvtag i gården.  

Der bliver udarbejdet en tegning, som man kan bruge, hvis man vil have et. Det lægges ud på 

hjemmesiden- 

10. RADIATORVENTILER 

Vi er i gang med at undersøge muligheden for at installere ventiler på radiatorerne. Det skal 

undersøges, om det kan laves over råderetten, idet det er et energivenligt tiltag. 

11. STOL 

Varmemesteren får bevilget en ordentlig stol på kontoret. 



Årshjul for afdelingsbestyrelsen 

Torsdag d 21. januar  19.00 – 21.00 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Torsdag d 11. februar 19.00 – 21.00 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Søndag d 14. februar 11.00 -12-00 Fastelavn – for børnene i Kildehøjen  
hvis forsamlings forbuddet er ophævet 

Onsdag d 17. februar ? Strategidag med HB 

Torsdag d 4. marts 19-21 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Torsdag 8. april  19.00 – 21.00 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Torsdag 6. maj 19.00 – 21.00 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Torsdag 3. juni 19.00 – 21.00 Afdelingsbestyrelsesmøde 

juni  Budgetmøde på BF 

juli  Bestyrelsen holder Sommerferie 

Torsdag 12. august 19.00 – 21.00 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Lørdag den 4. 
september 

 Kildehøjens 40 års jubilæum dag 
Gen indvielse af kunsten på gavlene 

Torsdag 9. september 19.00 – 21.00 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Tirsdag 21. September  19.00 – 21.00 Afdelings møde 

 

 


