
Referat af afdelings-bestyrelsesmøde Kildehøjen 3. juni 2021 

Tilstede: Kurt, Freddy, Anne Sofie (en del af tiden) og Dorthe (referent) . Afbud fra Vagn Erik  

1. Siden sidst: 

- Vild med Vilje – Der er sået. Simon sætter markering op, så det kan få lov at spire i fred.  

- Radiatorventiler – tages op igen efter sommerferien 

- Opslagstavle, billeder og nye hylder i vaskehuset – Vagn Erik indkøber nye reoler/kasser billede 

og opslagstavle, og shiner hjørnet op. 

- Bredbånd – der er indgået en aftale med dansk kabel TV om en fast pris de næste 30 måneder 

fra 1. juli 2021. 150 Mbit til 119 kr pr måned, 300 Mbit til 149 kr pr måned, op til 450/600 M 

bit. 199 kr pr måned. Beboere, der ønsker det, skal selv kontakte Dansk kabel TV,  

Tlf. 69121212     www.danskkabletv.dk 

- Indkøb af rengøringsmidler – Dorthe køber ind til fællesarealerne 

- Pjece til nye beboere – Simon deler velkomstbrev ud til nye beboere. Pjece udarbejdes efter 

sommerferien 

- Gårdvandring – Flisegangene i gårdene er planlagt udskiftet de over de næste 3 år.  

- Vi skal have skrevet et stykke om kunsten i Kildehøjen med fotos, der skal på hjemmesiden – 

udsat til efter sommerferien 

- Vi skal have revideret afsnit 5 i vedligeholdes reglementet inden afdelingsmødet – Dorthe 

skriver udkast. 

- Aften med hospitals klovnene – Dorthe laver en aftale om en dato med Louise 

- Vi vil lægge op til afdelingsmødet, om der er nogen, der vil gøre Kælderhøjen hyggelig og 

brugbar igen, eller om den skal nedlægges. 

- Der etableres en handicap P plads ved indgangen til gård 10. Den er øremærket en bestemt  

beboer, som er gangbesværet. Den må ikke benyttes af andre, uagtet at man han handicap 

skilt. Der henvises til handicappladsen uden for vuggestuen. 

-  

2. Jubilæum – hvad skal vi nå inden sommerferien? Dorthe bestiller en hoppeborg og en slush ice 

maskine 

 

3. - Forberedelse til Generalforsamling. Vi har drøftet beretning og regnskab og har nogle spørgsmål 

herom til generalforsamlingen. 14. juni.  

OBS på at dem, der vil deltage, skal melde sig til på kontoret! 

 

4. -  Afdelingsbestyrelsen holder møde 10. juni med formanden for boligforeningen og et Hoved 

bestyrelses medlem, for at drøfte samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og HB. 

 

5. - Afdelingsmødet 17. september – Kurt, Vagn Erik, Dorthe genopstiller. David er også på valg.  

 

6. Mødekalender:  

- møde mandag d 7. juni kl 19.00 med HB (afbud fra Kurt og Freddy) 

- 14. juni Boligforeningens generalforsamling – husk tilmelding 

- JULI måned – afdelingsbestyrelsen holder sommerferie! 

- Første afdelingsbestyrelsesmøde efter ferien torsdag d. 12. august  

 



7. Dorthe udarbejder redaktionelle rettelser / præcisering til afsnit V i vedligeholdelsesreglementet 

inden næste møde.  

 

8. Dorthe rykker David for tryllekunstner til festen 

 

9. Klager over børns leg på P. pladsen og i vaskehus.  

Der kommer af og til henvendelse til  bestyrelsen over børn, der kører på skateboard eller løbehjul 

eller spiller hockey på P pladsen. Der klages ligeledes over at mindreårige børn kører meget hurtigt 

på el løbehjul i gårdene, senest er der klaget over drenge, der spillede fodbold i vaskehuset. 

 Vi har drøftet leg på p-pladsen med administrationen, der ikke mener, at forbuds skiltning vil 

hjælpe.  

Vi opfordrer til, at forældrene er ansvarlige og taler med deres børn om, at P pladsen er en farlig 

legeplads. Ingen ønsker at bakke ud fra en P-bås og ramme et barn, der kommer med fuld fart på 

skateboard bag dem. Og ingen ønsker at få buler og ridser i deres biler.  

 

Børn unger 15 må ikke køre på el løbehjul – heller ikke i gårdene i Kildehøjen. 

 

Vi henstiller til at børn ikke er alene i vaskehuset. Og man må selvfølgelig ikke tage 5 kammerater 

med og spille fodbold i vaskehuset, mens man venter på tøjet.  

 

Om kort tid er det skoleferie, og det plejer at betyde knallerter i fuld fart på stien mellem p pladsen 

og Skolestien. 

 

Og når vejret er godt, kan det betyde musik larm og støj fra naboer, der hygger sig udenfor. 

 

Lad os hjælpe hinanden, så her er rart og trygt at bo. Forældrene snakker med deres børn, og vi 

voksne husker, at vi bor tæt og tager hensyn til hinanden og tager den med hinanden, når vi føler 

os generet af andres adfærd. Afdelingsbestyrelsen kan og vil ikke påtage os rollen som ordenspoliti. 

 

Med ønsker om en dejlig sommer for os alle.  

                

            Mvh Afdelingsbestyrelsen  

 

 

Foreløbigt program for Jubilæumsdagen 4. september 2021: 

12.00 – 14.00 Hoppeborg 

14.00 – 16.00  Afsløring af kunsten, jazz , kaffe og vi giver et glas vin eller en øl til de voksne og slush ice til 

børnene. 

16.00 – tryllekunstner (underholdning) 

18.00 – fælles spisning – evt. ingen tilmelding egen mad 


