
Ref. Kildehøjen afd. Bestyrelses møde. 05 – 11 – 2015.

Til stede: Peter, Jeppe, Vagn Erik, Mette, Linda, Kasper. Afbud fra Dorthe.

1. Godkendelse og opfølgning af ref:
Vi bestræber os på at lave kortere referater til kasserne.

2. Konstituering af afdelingsbestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver.
Formand: Jeppe.
Kasserer: Vagn Erik.
Referent: Kasper. 
Kontaktperson til Anders: Peter. 
Mappe i vaskehuset og kasser: Mette.

3. Gennemgang af forretningsorden for afd. Bestyrelsen.
Gårdvandring i april maj.
Der er lavet årshjul for afdelingsbestyrelses møder. Årshjulet, datoer kommer på hjemmesiden – 
opdateres.
Referater lægges på hjemmesiden, sidder i kasserne og de gamle referater i mappe i vaskehuset.

4. Punkter fra afdelingsmødet:
Forslag om udskiftning af rulle vaskehus:
Der kommer ny rulle i starten af det nye år.
Udarbejdelse af fælles haveprojekt.
Til næste møde.
Klage over omfanget af hundebesøg.
Hvor længe må man have hund på besøg? Det er ikke tilladt at holde hund i Kildehøjen. Punktet 
tages op på afdelingsmødet med evt. konkrete forslag til, hvor længe man må have hund på besøg. 
Eks: max en uge.
Skilt med legende børn.
Anders har sat skilt op. Forslag om at skiltet sættes op ved indkørsel til Kildehøjen. Peter taler med
Anders.

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN



Yderligere punkter til fortsat behandling.

1. Sommerfest – dato og økonomi.
Sommerfest d. 18. Juni. Festgruppe tovholder: Dorte (nr.62) og Karen (nr.52).

2. Beboeraktiviteter.
Udflugt for voksne d. 21. Maj. Tovholder: Tove (170) og Mette (64).
Djurs sommerland. Jeppe og co.
Spilledag. 3. November. Der blev spillet TP. Næste spilleaften tirsdag d. 1. December.
Petangue. Der er gang i petangue.
Klangmeditation d. 16. November kl. 17.00 i fælleshus. Medbring selv underlag og pude. Vibeke 
(nr.30).

3. Renovering fælleshus.
På baggrund af mange henvendelser fra beboerne; Der skal undersøges fugt/ svampe- 
problemer i fælleshuset. Per Sørensen skal iværksætte en fugtmåling. Jeppe kontakter Per.

4. Kælderhøjen.
Det skal koste penge at låne kælderhøjen. Anlæg mm; det skal være nemt at betjene.
Internet og tv. Hvad skal rummet bruges til? Hvad vil det koste? Skal der være tv og 
internet? Vi skal opgradere lydanlæg. Til gengæld nedlægges tv og it abonnement.
Opslag vedr. Regler for brug af rummet hænges op i kælderhøjen.
Nøglebærere til kælderhøjen samt gæsteværelse inviteres til bestyrelsesmøde vedr. 
Praktiske ting, nye tiltag osv i februar/ marts.

5. Afdelingsbestyrelsens budget 24.000 (møder mm).
Vi skal have et overblik over hvad de forskellige aktiviteter mm koster i 2016.

6. Planlægning af juletræstænding.
Søndag d. 29. Nov. Klokken 1600. Vi starter i gård 10 derefter gård 11 og slutter i gård 9. 
Peter, Kasper og Jeppe henter juletræer mm onsdag d. 25. Nov.

7. Evt: Renovering- opdatering af opslagskasser.
Mette vil have (låne) nøglen til kasserne.
Vagn Erik har meldt sig til konferencen i Rebild bakker 14. nov. Jeppe tager med.

Punkter til næste møde d. 8. December.
- Forslag om mappe til interne regnskaber på gæsteværelse og kælderhøj, en skriftlig 

oversigt.
- Beboermappe på hjemmeside.
- Drøftelse af introduktion til nye beboere i Kildehøjen.
- Afdelingsbestyrelsens budget.
- Orientering fra Rebild. 


