
 

 

Referat af møde 31/3 kl. 19.30 i afdelingsbestyrelsen, Østjysk Bolig afd. 89 - Kildebjerg 

 

Til stede: Anne Marie Bornholdt(AMB), Nils Randlev Hundebøl (NRH), Niels Kjær (NK), Elsebeth 

Persson (EP), Mariann Nørhede (MN), Jørgen Jacobsen (JJ), Helle Lerche (HL) 

 

Afbud: 

 

Valg af dirigent og referent  

EP dirigent 

NRH referent 

 

Godkendelse af Dagsorden  

Dagsorden godkendt 

 

Orientering fra Vejle Fjord mødet  

Vi havde fire med til et rigtig godt møde blandt afdelingsbestyrelserne i Østjysk Bolig. 

Vi blev opfordret fra andre afdelingsbestyrelser til at gøre os umage med at holde gang i 

beboerdemokratiet – det løber let ud i takt med at de første vigtige beslutninger er truffet. 

Vi har fået nogle punkter til inspiration i vores videre arbejde  

 

Opfølgning på mødet med administrationen  

Problematikken omkring parkering af varebiler – et antal særlige pladser til større varebiler kunne 

være en mulighed. – Vi tager problemet med til markvandring med henblik på at lave en hurtig 

løsning 

Vi prøver at kontakte Skanderborg Kommune og/eller Kildebjerg A/S for at de vil gøre mere 

opmærksom på at der er åbnet for parkering ved Pulszonen så besøgende til Pulsparken i mindre 

grad benytter vores P-pladser. – AMB 



 

 

Vi vil generelt fremover lade kommunikation mellem os og Ry-administrationen gå mellem hhv. 

AMB og Bente og NK og Hans. 

Vi rykker for at modtage det byggeregnskab som vi blev lovet på mødet. - EP 

 

Pause 

 

Sociale aktiviteter 

Vi går ud og snakker med beboerne om hvilke interesser de har. HL og AMB laver et udkast til de 

spørgsmål vi vil afklare. HL sammenfatter resultaterne til næste møde. 

Fordeling af boliger, deadline for tilbagemelding 4/5 

HL: 1, 3, 5, 19 

NRH: 9, 13 

AMB: 15, 17, 29 

NK+MN: 7, 11, 21, 27,  

EP: 25, 

JJ: 23 

 

Markvandring 

HL, MN og EP har samlet ideer til de ting vi tager med 

Derudover tilføjes: 

Ønske om 2-3 Enkeltbænke uden ryglæn 

Udgåede hækplanter skal erstattes 

Manglende dræning ved 21-23 

Tidsler i græsset 

Trimning ved kanter 

Vi kan komme omkring cykelskureafløb ved at lægge dem strategisk. 



 

 

Vores ønsker til processen omkring cykelskure skal tydeligt fremføres. 

 

HL er ansvarlig for på dagen at holde overblik over at vi kommer rundt om vores punkter og 

udarbejder efterfølgende notat om resultaterne. 

 

Gennemgang af bestyrelsens opgaver 

Valg til ejerlaug: AMB forhører sig hos en mulig kandidat til formandsposten, NRH er villig til at 

træde ind som suppleant til ejerlaugets bestyrelse 

 

Vi laver et ekstraordinært møde om forretningsordenen d. 29/4 kl. 19.30 

 

Evt. 

Vi har alle fået mange penge tilbage for vand – vi skal som beboere selv tage fat i administrationen 

for at få nedsat aconto beløbet 

Der er nyt fra AMB vedr. Beboerzonen 
Arbejdsgruppen er igang og dens råderum er: 

 Beskrivelse af Beboerzonens anvendelse 
 Budget for etablering af projektet 
 Tidsplan for projektets gennemførelse 
 Budget for driftsomkostninger ( løbende vedligehold og uforudsete udgifter) 

 
Der skal nu udarbejdes 3 forslag til godkendelse i Grundejerforeningens bestyrelse 
Derefter er der afstemning blandt alle beboere i grundejerforeningen om hvilket projekt der skal 
igangsættes. 
 


