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Christine, Freddy, Vagn Erik, Kurt, Esben, Anne Sofie 

SIDEN SIDST 

a. Træfældning: Simon har rådført sig med gartneren, der på det kraftigste råder os til at fælde 
kastanietræet ved skolestien ud for gård 11, da det er så angrebet af sygdom, at der er fare for det 
vælter. Der bliver plantet et nyt kastanietræ. Linden bag gård 11 er rådnet og bliver fældet, der 
bliver også plantet et nyt. Ligeledes bliver et flerstammet lindetræ fældet, også pga fare for at det 
vælter. I skellet mellem Jættehøjen og Kildehøjen bliver et egetræ kronreduceret. På p pladsen 
bliver der plantet to velduftende lindetræer. 

b. Julemarked og banko er vel overstået, begge arrangementer blev betegnet som hyggelige og sjove. 
c. Regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb er godkendt og underskrevet. 
d. Der er plantet aronia og hjortetrøst bag gård 9 og i gård 11. De skal afskærmes, så de ikke bliver 

ødelagt ved leg. Ved indkørslen til gård 10 bliver der anbragt en stor sten, så man ikke kan køre op 
på græsset. 

e. Vi har tidligere drøftet, om vi skal få lavet et kvashegn, men har droppet det, da erfaringer andre 
steder fra har vist, at det tiltrækker rotter. 
1. Trampoliner i haven 

Vi har fået en forespørgsel, om det er tilladt at have trampolin i sin have, da det kan være til 
gene for andre beboere. Der står ikke noget om det i ordensreglementet, der for vil vi opfordre 
til at stille et forslag til afdelingsmødet, da det er der beslutninger træffes. 

2. Velkomstforlder 
Vores velkomstfolder er forældet og skal revideres. Det gør Christine og Anne Sofie 

3. Hjertestarter 
Projektet er sat på stand-by  pga sygdom. Vi arbejder videre med det i løbet af foråret. 

4. Aluminiumslister 
Vi afventer et tilbud på aluminiumslister til havedørene, så indbrud bliver besværliggjort. 

5. Fastelavn 
Vi slår katten af tønden d. 18. Febr. kl 11 i gård 9. Nærmere info følger på facebook. 

6. Forårstur 
Vi har drøftet en tur til Molslaboratoriet, hvor vi kan få en guidet tur om rewilding . Nærmere 
info følger. 

7. Vaskepriser 
Vagn Erik snakker med Finn på kontoret, om vi kan få en kvartalsopgørelse, så vi kan følge 
energiforbruget, og evt justere ind efter den. 

8. Langtidplanlægning 
Vi har stadig projektet om nye fliser i baghovedet, og i den forbindelse afskrælning af 
græsplæner. Men afventer nyt fra kontoret om personalesituationen, da vi p.t. ikke har nogen 
driftschef, vi kan konsultere. 
Evt 
Der er i årenes løb kommet flere og flere biler i Kildehøjen, så det kan være svært at finde en p 
plads. Vi har ikke løsningen på problemet, men kontakter BL, om de kan hjælpe os. 


