
Kildehøjen afd. 12 

 

Møde i afdelingsbestyrelsen torsdag den 1. marts 2018 

Deltagere: Dorthe, Lone, Freddie og Vagn Erik 

 

Referent: Vagn Erik 

Opfølgning på referat fra mødet den 1. februar: 

- Vinduer: informationsmøde under planlægning 

- Bøgehæk / beskæring af træer: hækken mod Tværmarksvej er ryddet så en bøgehæk kan plantes 

- Anders 25 års jubilæum: Dejligt stort fremmøde af beboere 

- Sommerudflugt: 2. juni – afgang fra P-pladsen kl.9 med bus til Ree Dyrepark – Pris kr. 75 for børn, 

140 for voksne og 110 kr. for pensionister – prisen dækker bus, entre og safari-tur. Inden 1. maj 

kommer seddel rundt i postkasserne om tilmelding 

- Kælderhøjen: I den tid Fælleshuset renoveres kan Kælderhøjen lånes gratis. 

- Havegrill Gård 10: Freddie køber og samarbejder med Anders om opstilling 

- Bænk i gård 11: Lone snakker med Anders og kommer med forslag til næste 

afdelingsbestyrelsesmøde                                                                                                                                                                                                                              

Nyt - Siden sidst   Ingen bemærkninger 

Fuglekasser: 3. marts – 11- 14      Freddie og Allan har styr på brædder og værktøj  

Møde om Dansk Kabel TV   5. marts kl. 17-19 på Boligforeningen: Lone, Dorthe og Vagn Erik deltager 

Boligforeningens Jubilæum lørdag den 10. marts 11,30 – 15 – reception for alle beboere i Selskabslokalet 

på Spangsvej/Langengevej MØD OP 

Formandsmøde 14. marts: Dorthe spørger til opfølgning på visionsseminarer og effektiviseringer og stiller 

spørgsmålet: Hvad er det for en boligforening vi har og hvad er det for en boligforening vi vil have 

FAB-møde 8. april: Vi har ikke hørt noget endnu – vi kommer med forslag til fælles indkøb af juletræer 

MUS Fælleshuset og lejligheden ved siden har problemer med mus. Der er opstillet musefælder 

Økonomi Vi gennemgik 10 års budgetplanen for at få overblik over større udgifter de kommende år. Vi vil 

på næste afdelingsmøde give mere tid til gennemgang af 10 års planen. 

Evt. Ingen bemærkninger 

  


