
 
 
Referat Gårdvandring Kildehøjen                                                14/4 2016 
 
Anders, Per, Peter, Vagn Erik, Mette, Kasper. 
 
Beslutningsreferat. 
 

1. Hjørnet gård 10 mod skolestien og Tværmarksvej: Der skal tyndes lidt ud i krattet. To 
Paradisæbletræer fjernes. 

2. Hjørnet v. vuggestuen mod Nordlandsvej: Bøgehæk føres helt op til hjørnet. Per 
undersøger om boligforeningen betaler, da vuggestuen hører under boligforeningen.  

3. Affaldsplads: Plastik i haveaffald! Vi er opmærksomme. Evt. skrive om det i næste 
nyhedsbrev. 

4. Cykelpumpe v. Anders skur: Skiltning for brug. 
5. Gård 9: Legestativ rives ned pga råd. Bestyrelsen har besluttet nyt legestativ. 

Vandbassinet fjernes pga råd. Næste gang sandet skiftes i sandkassen fjernes 
sandkassen og der kommer en ny, bedre og mindre sandkasse. Betonkrukker males og 
bruges til Dorthes haver. Pæretræ og blommetræ beskæres.  

6. P- plads. Asketræ ved vaskepladsen samt grantræ ved gæsteværelse fjernes. 
7. Fodboldbane: Per kontakter Korshøjen vedr. fællede træer der ligger på fodboldbanen. 
8. Fællesskuret: Ny kabeltromle.  
9. Stiger: Grøn stige til rengøring i trappeopgang i 4- værelses hænger på vestgavlen i 

gård 11. 
10. Nabohjælp skilte hænges op tre steder rundt om Kildehøjen. 
11. Fælleshus. Der skal på længere sigt sættes midler af til renovering af nyt gulv. Per 

skriver gulv og renovering på budgettet. 
12. Vaskehus: Nyt betalingssystem og vaskerulle omkring uge 19-20. Electrolux kommer 

og introducerer systemet. 
13. Havedøre/ terrassedøre er tjekket i forbindelse med indbrud/ sikkerhed. Nye døre 

overholder sikkerheds og energi krav.  
14. Bestyrelsen indkaldes til møde hos boligforeningen vedr. vinduer, ventilation inden 

afdelingsmødet i september. På afdelingsmødet til september orienteres om vinduer 
og evt. ekstraordinært møde vedr. vinduer, ventilation. 

 
Referat Kildehøjens bestyrelse                                                14-4-2016. 
Jeppe, Peter, Mette, Vagn Erik, Kasper. 

1. Afdelingsmøde/ beboer d. 21. sept. 2016 kl. 19.00. Mødet forberedes på 
bestyrelsesmødet d. 8. Sept. På mødet adviseres blandt andet om vinduer og evt. 
senere beboermøde vedr. vinduer. Punktet tages op senere. 

2. Vaskehus: Nyt system introduceres og der ønskes at der holdes fernisering med 
Electrolux torsdag d. 12 maj eller torsdag d. 19 maj. 

3. Renovering af fælleshus. Der sættes penge ind i ti- års planen til renovering af 
fælleshuset. 

4. Rengøring: Ny rengøring i gæsteværelse fra sommer…? Boligforeningen kontaktes 
vedr. rengøring af festlokaler. Kan samme rengøring evt. tage gæsteværelset? 

5. Sommerudflugt for voksne 21 maj. Tilmelding inden d. 21 april.  
 

Evt: Kommunikation til beboerne: Referater og opslag i kasserne. 
Køleskabe. Bestyrelsen vil gerne have indflydelse på valg af køleskabe til boligerne. 

 
 


