
Afd. 7 Kildegårdsparken - Parkvej 
 

GOD SOMMER TIL JER ALLE 

Mød andre beboere på Facebooksiden Kildegårdsparken/Parkvej 
Bestyrelsen kan kontaktes på mail: Henrikskovbjerg@profiber.dk 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2022 

Til stede: Henrik, Kirsten, Rene og Signe 

1. Siden sidst: 

Vi har været til møde med afdelingsbestyrelsen for afd. 23 Østergade. Der blev bl.a. snakket 

om fremtidige fællesarrangementer, og Kildegårdsparken blev inviteret med til fest med 

helstegt pattegris og livemusik. 

Til Østergades afdelingsmøde i september, fremlægges et forslag om, at Kildegårdsparken 

fremover skal kunne leje deres fælleshus. 

 

2. Forslag til afdelingsmødet: 

Har du en god idé, eller er der noget, du ønsker ændret? Så kom frem med det nu. Hvis det er 

noget som kræver alle beboernes godkendelse, skal det til afstemning på afdelingsmødet i 

september (vores generalforsamling). Du kan evt. få hjælp til at formulere det klart hos 

afdelingsbestyrelsen eller gå direkte til DOMI Bolig.  

Vi har i bestyrelsen udarbejdet et forslag om røgfrie boliger. Det skal der stemmes om på 

afdelingsmødet. 

 

3. Fælles-kælderrum: 

Vi ønsker en mere rimelig fordeling og praktisk anvendelse af de fælles kælderrum. 

Barnevognsrummet ved Kildegårdsparken 1 bliver et aflåst rum for elcykler og barnevogne. 

Brugere kan få en kode hos Henrik, Parkvej 10. 

Det store tremme rum under Kildegårdsparken 1 bliver et uaflåst rum for cykler. 

Det store tremme rum under Kildegårdsparken 6 bliver et aflåst rum for elcykler og 

barnevogne samt for afdelingens fælles udstyr som f.eks. partytelte. Brugere kan få en kode 

hos Henrik, Parkvej 10. 

 

4. Aflåste kælderrum:  

Der er ekstra kælderrum under Kildegårdsparken, som ikke er formelt tildelt nuværende 

beboere, men alligevel er aflåste. Vi arbejder på at finde brugerne og få aftaler i stand eller 

rummene tømt. Henvend dig venligst, hvis du bruger et af dem. (Ikke viktualieskabene) 

 

5. Vi gentager opfordringer til Service om flg.: 

Lapning af huller i vejen. 

Rengøring og lakering af havemøbler. 

Oprydning i kælder og fjernelse af herreløse/dameløse cykler. 

Vi beder RenoSyd sætte bedre skiltning op vedr. sortering af affald. 

 

6. Næste møde 

Torsdag den 21. juli. Her skal vi udelukkende planlægge sommerfesten den 14. august. 


