
Afd. 7, Parkvej/Kildegårdsparken 

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på Kildegaardsparken.parkvej@outlook.dk 
 
Afdelingens facebookside er Kildegårdsparken/parkvej. Her kan du møde andre beboere. 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2019 
Tilstede Lena, Lone, Henrik, Lili og Signe. 

1. Siden sidst:  
Trappevask betalt over huslejen er vedtaget.  

Domi har udsendt varsling omkring den følgelige huslejestigning  

Forslag om hæve- sænkeborde i vaskeriet nedstemt.  

Der er kommet en fane på hjemmesiden til nyt vedr. den kommende renovering.  
  

2. Fællesspisning den 14. marts  
Ca. 35 personer er tilmeldt  
 

3. Infomøde om renovering   
Mødet afholdes i Spektrum den 4. april kl. 19, så reservér denne aften .  
Domi vil fortælle om de foreløbige skitseplaner for renovering af bygninger og omgivelser.  
En invitation bliver omdelt snarest.  
 

4. Loppemarked:  
Loppemarked afholdes 1. juni kl. 10. Alle beboere samt familie og venner er velkomne til at opstille 
en bod, bestyrelsen afd. 7 servere kaffe og kage sodavand og øl.  
 

5. Vaskemaskiner:  
Beboere har klaget over vaskemaskinerne har ødelagt tøj, bestyrelsen undersøger tidshorisont for 
indkøb af nye maskiner, samt undersøger muligheder for evt. automatisk sæbedosering. Vi snakker 
med Domi om muligheden for nye vaskemaskiner.  
 

6. Træk fra utætte vinduer:  
Beboere med problemer omkring træk fra vinduerne må henvende sig til Domi, der så vil kigge 
på, hvad der kan gøres. Der forventes jo en større renovering inden for en overskuelig tidshorisont, 
hvor alle vinduer formentlig udskiftes.  
 

7. Garager:  
Der er observeret træorm i nogle spær, samt dårligt murværk i garagerne ved Kildegade. Service 
har set på det og vender tilbage med et forslag.  
 

8. Markvandring:  
Bestyrelsen og gartneren vil senere på måneden gå en tur i vores grønne område og snakke om 
planen for drift og vedligehold.  
 

9. Parkering:  
Der opfordres til kun at parkere i afmærkede p-båse, ikke på kørebane og fortov eller 
ved det uoverskuelige vejsving i Kildegårdsparken, samt til at respektere parkering forbudt foran 
garagerne.  
 

10. Vejbelægning asfalt:  
Stikvejen ud til Kildegade har mange huller i asfalten. Vi kontakter Domi ang. udbedring. 
 

11. Næste møde mandag den 6. maj.  

Beboere med noget på hjerte er velkomne kl. 18.30-19.00 i mødelokalet i kælderen 
under kildegårdsparken 12.   
 

12. Evt.  
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