
Referat fra bestyrelsesmøde 
      
 
Bestyrelsesmøde,	afholdt	på	Kildebjerg	Skovvej	47,	den	4.	april	2022	
 

Deltagere	
- Brian Krogh Jensen (I-J), sekretær og referent 
- Juan Luis Call Bendt (K), kasserer  
- Nikolaj Dagnæs (L), Formand 
- Afbud/syg/ikke mødt (M1) 
- Afbud/syg/ikke mødt (M2) 
- Rasmus Odgaard (M3) 
- Afbud/syg/ikke mødt (M4) 
- Henning Nielsen (H + O1) 
 
Agenda	

1) Pulszonen 
2) Bænke i området 
3) Økonomi 
4) Vedligehold og "Vild med vilje" 
5) Generalforsamling 2022-2023 
 
 

Ad	1	–	Pulszonen	
Henning beretter at Akva Waterbeds trækker sig fra pulsparksamarbejdet. 
Kildebjerg Ry beretter at man regner med at forlænge de eksisterende aftaler 
med Kvickly og Pressalit i yderligere ti år. Henning fortæller at Kildebjerg Ry 
forventer at midt- og østfasen skal overtage den økonomiske forpligtelse på 
samlet set DKKt 50 per år. 
Rasmus henvender sig til Kildebjerg Ry for at høre hvad tankerne er omkring 
pulszonerne og tiden efter at Kildebjerg Ry kontoret lukker ned - overtager 
kommunen? 

Ad	2	–	Bænke	i	området	
Henning er kommet i mål med en plan. Vi har fået fire bænke sponsoreret, og 
vi skal selv købe fire yderligere og stå for etableringen af bænkene. Det er 
lykkedes at få vedligeholdt bænkene (klippet hæk/læhegn omkring bænk, tømt 
skraldespande) i Pulszonesamarbejdet indenfor det afsatte budget. 
Henning søger muligheden for at handle bænke ind igennem Kildebjerg Ry, og 
at afklare budget 

Ad	3	–	Økonomi	
Bestyrelsen havde en længere diskussion om hvor stor en økonomisk reserve 
foreningen skal have. Der var enighed omkring at foreningen skal søge at have 
100.000 for at kunne betale sine kreditorer hvis/når debitorerne ikke betaler 
rettidigt. 
 
Det skal afklares i ejerlav hvilket projekt der skal løftes: Legeplads, Vild med 
vilje, Bænke. Økonomien skal løftes indenfor samlet set 70.000. 
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Ad	4	–	Vedligehold	og	"Vild	med	vilje"	
Vi har modtaget tilbud på beskæring af frugttræer som lyder på 4600 kr. plus 
moms. Bestyrelsen takker ja til at få beskåret træerne. 
“Vild med vilje” kan implementeres stort set kostneutralt hvis der skal slås 
høslet og høet bortskaffes. 
Vi accepterer samme vedligeholdelsesplan for 2022-2023 som vi er vant til. 
Bestyrelsen indgår i et fokuseret arbejde på at få delt mere viden om “Vild med 
Vilje” 
 
Vi samler en vidensbank omkring ”Vild med Vilje”: 
- oversigt over arealer 
- fakta om vild med vilje (baggrund, smag og behag, insekter, muldvarper) 
- grundlag til en beslutning i de enkelte ejerlav 
 

Ad	5	–	Generalforsamling	2022-2023	
Der indkaldes til den 23/05-2022 klokken 19.00. 
Brian indkalder 

	
 


