
REFERAT AFD.BEST.MØDE Kildehøjen 12.08.2021 

Til Stede: Vagn Erik, Freddy, Anne Sofie, David og Dorthe 

Referent: Anne Sofie 

SIDEN SIDST 

A: Arrangement med hospitalsklovn er udsat. 

B: Der har været problemer med hurtige cykler og El løbehjul i gårdene. Der har været et uheld med en 

påkørsel af et barn. Derfor kommer der et forslag om stramning af reglerne i på afdelingsmødet. 

C: Vi har drøftet klipning af hække og påpeger, at det er beboerens ansvar selv at klippe hækken ude og 

indenfor i haven senest 1.august. Hække højden er 180 ud til fælles- og offentlige arealer, mellem to haver 

aftaler man højden indbyrdes. Man kan læse mere i vedligeholdelsesreglementet. 

D: Der er stor ros til beboerne for orden på affaldspladsen under varmemesterens ferie. Tak for det. 

2: JUBILÆUM 

Som før nævnt har Kildehøjen 40 års jubilæum 4. Sept. Der kommer et program for dagen i jeres 

postkasser. Er der nogen, som vil byde ind med børnearrangementer, er man velkommen til at kontakte 

bestyrelsen. Vi mangler også folk til at passe hoppeborgen. Der bliver stillet et telt op på plænen ved 

skolestien, hvis man har lyst til fællesspisning med medbragt mad og drikke, er man velkommen indtil kl. 

22. 

3: Budgetmøde 18.08.21 kl. 16.00 

Kurt, Vagn Erik, Dorthe og evt. David deltager 

4: AFDELINGSMØDE 21.09.21 kl. 19.00 

På det årlige afdelingsmøde har man, som beboer, mulighed for at stille forslag til afstemning og vælge folk 

til bestyrelsen. Så mød endelig op, hvis du vil have indsigt og indflydelse i din afdeling. Forslag der ønskes 

behandlet på mødet, skal sendes til boligforeningens kontor senest 14 dage før mødet.  

5: GRØN PLAN FOR FÆLLESAREALERNE I KILDEHØJEN. 

Anne Sofie og Simon laver en plan for, hvordan vi kan gøre Kildehøjen til et blomstrende sted. Med f.eks. 

løgplanter i græsplæner, blomsterbuske, flere vilde spots rundt omkring. Kom og hør mere på 

afdelingsmødet. 

6: BEBOERAKTIVITETER 

Corona restriktionerne er ophævet, og vi vil have gang i beboeraktiviteter igen. Vi overvejer at lave et 

loppemarked engang i efteråret, en tur til Karls-Tiladen ved Kalø og et julebanko.  

Det skal pointeres, at beboerne meget gerne må komme med ideer til aktiviteter. 


