
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Kildehøjen mandag d 12. august 2019 

Tilstede: Freddy, Vagn Erik, Jeppe, Lone og Dorthe 

1. Velkommen - Vi havde inviteret beboere, der kunne være , interesserede i at stille op til bestyrelsen. Der 

var desværre ikke mødt nogle op til mødet.  

2. Referat fra juni blev godkendt – Vi har et hængeparti i fht råderetskataloget. 

3. Siden sidst:  

- budgetmøde – Dorthe og Vagn Erik deltog, og  budgettet 2020 er klar 

- Danmarks længste kaffebord – det var pænt besøgt, og det var en rigtig hyggelig formiddag. 

- brug af fælleshuset – Der er klaget over støj fra fælleshuset, da nogle brugere har være højrøstede ude og 

ind til langt ud på aftenen. Vi minder lige om, at lokalet ikke er et festlokale, at det kun er for beboere i 

Kildehøjen og der skal være ro kl. 20.00. 

4. Forberedelse til afdelingsmødet: 

- forslag til dirigent – VE finder en 

- intro indslag og lotteri -  Dorthe 

- forplejning -  Lone 

- input til årsberetning – Dorthe skriver 

- gaver - Dorthe 

- hvad med beboerdemokratiet, hvis ingen stiller op? – vi satser på, at der er kandidater på 

afdelingsmødet 

- hvad er vigtigt at overbringe til den nye bestyrelse? – udsat til mødet 11. sept 

- bestyrelsen forslag, der skal behandles på afdelingsmødet? Råderet – Jeppe + Dorthe  ser 

på det 

- Økonomi:  fremlæggelse VE 

-  status renovering – VE har rykket Finn for af få afslutning på hvornår er regnskabet 

afsluttet. Han har svaret, at der mangler, at blive trukket udgifter ud, som hører til  

selskabslokalerne og  og vuggestuen. 

- Vagn Erik har også rykket for pris på asfalt.  

5. Beboerarrangementer: 

 Vi har fået tilbudt at deltage i fælles arrangementer med Forsamlingshuset og Regnbuen – Det er lagt på 

facebook, og vil blive oprettet som begivenheder på facebooksiden. Det vil også blive hængt op i vaske-

huset. 

6. Bestyrelsens kalender: 

- dato for have og gårdvandring – Anders og bestyrelsen går en runde og laver en to do liste – m. økonomi.  

– forslag onsdag d 21.8.  kl 15.30 eller torsdag d 22.8. kl. 16? Dorthe skriver til Anders 

-  næste bestyrelsesmøde – onsdag den 11. september kl. 19.00 forberedelse til afdelingsmøde – indkomne 

forslag og afvikling  af mødet . Mødet 2. september er aflyst. 

- tirsdag d 17. september kl. 19.00 afdelingsmøde 



7. Evt.   

Overholdelse af ordensreglement og vedligholdelses reglement. Administrationen er opmærksom på om 

afdelingens vedligeholdelsesreglement  overholdes. Der bliver set på hækhøjder og 

plankeværk på den kommende havevandring.  

Fest i gårdene. Der er unge, der har holdt aftenfest i gårdene. Der har været beboerklager og vi henviser til 

ordensreglementet, hvor der står, at der skal være ro i gårdene kl. 22.00. Vi opfordrer samtidig til, at dem 

der føler sig generet over støj, selv går ud og beder folk dæmpe sig eller gå ind.  

Referat Dorthe 

 


