
REFERAT AFD. BEST. MØDE 10.08.2020 

TIL STEDE : Dorthe, Vagn Erik, Freddy, Kurt, Anne Sofie 

Referent : Anne Sofie 

1. Siden sidst 

a. Vi har drøftet ordensreglementet med henblik på procedurer, når dette samt 

vedligeholdelsesreglementet, ikke bliver overholdt. Der ønskes bedre service fra 

administrationen. 

 

b. Vedr. ulovlig opført plankeværk, er det administrationen, der kontakter beboeren. 

 

c. Der er kommet nye trillebøre til fælles afbenyttelse, de nummereres. Og skal selvfølgelig stilles 

på plads efter brug. 

 

d. Der er asfaltskader, som skal repareres. Administrationen kontaktes. 

 

e. Klage over, at der ligger glasskår efter skraldetømning. Administrationen skal tage kontakt til 

renoveringen. 

 

f. Anders køber en ny sækkevogn. 

 

g. Der er problemer med knallertkørsel på skolestien, dels larmer det og det er til fare for børn, 

som færdes der.  Der tages kontakt til Vejlby Vænge og adminstrationen. 

 

h. Der er lavet status over gulvene i vores afdeling. Vi ønsker en opfølgning af driftschefen. 

 

2. Plankeværk 

Der er uklarhed om, hvilket plankeværk, der må sættes op i gårdhaverne. Der vil blive sat tegninger 

op i udhængsskabene, eller man kan henvende sig til driftschefen i boligforeningen. 

3. Kunst 

På gavlene er der opsat kakler af en kunstner. Nogle af dem, er ved at forfalde og skal udskiftes. Vi 

søger tilskud til nye kakler via boligforeningen. 

4. Afdelingsmødet 

Afdelingsmødet i Kildehøjen er d. 17. Sept. Der vil komme invitation med dagsorden. Beboere, der 

har en interesse i Kildehøjen opfordres til at stille op til bestyrelsesvalget, der bliver også valgt to 

suppleanter, en god måde at snuse til bestyrelsesarbejdet. 

P.g.a. Covid 19, serveres der kun øl og vand. 

 

5. Ny udlejer til gæsteværelset. 

Anne Sofie Jensen nr. 176 overtager tjansen efter Kirsten Stranddorf 

6. Beboeraktiviteter 



Pga. Covid 19 har det indtil nu ikke været muligt at afholde beboerarrangementer. Der vil komme 

et foredrag med VILD MED VILJE d. 15. Sept. Nærmere information senere. 

7. Økonomi 

Økonomien ser fornuftig ud for vores afdeling. 

8. Legepladser 

Vi spørger Anders, om en ny rutchebane er bestilt, samt ønsket om en bænk i gård 9. 

9. Chikaner til stien ved vaskehuset. 

Stien bruges ofte af knallertkørere, hvilket der er klaget over. Dette drøftes med administrationen. 

10. Møde med administrationen 

Bestyrelsen ønsker et møde med admin., da der er mange ting, der halter. Bl.a. opdatering af 

hjemmesiden. Servicering af beboere, såvel nye som gamle. Procedure og behandling af klager, 

forvirring vedr. råderet og vedligeholdelsesreglement. Udlevering af ordens- og 

vedligeholdelsesreglement til nye beboere o.a.  

 


