
 

 

Kilden-områdets Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2017, kl. 15:00 hos Louise. 

Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen, Caroline B. Falberg, 
samt suppleanter Louise L. Sørensen, Dan Åke Krogh. 
 

1. Status svarmail til Troels Kock Nielsen vedrørende det grønne område v. Fylleledvej 1 

og den af 15.12.2011 indgåede aftale. 

Oluf har lavet en skrivelse som Sven retter til og sender til Troels. Skrivelsen sendes 
dog først rundt til endelig godkendelse hos den øvrige bestyrelse pr/mail. 

Update: Skrivelse afsendt d. 7/2-2017 

2. Vedligehold, klipning af stier og grønne områder 2017 

Rie laver ny aftale med Hans (H. O. Have- og Parkservice). 

3. Fodboldbane status: 

Caroline skal tage fat i Fru Bøggild, for at få fastsat det eksakte område for banen – 
hvor vi sætter pinde i. 

Derefter skal vi have fastsat hvad det skal ske på banen, skal vi bruge maskiner til at 
udjævne højdeforskellen inden såning, dato samt pris for dette. 

Planen er at der skal sås græs i starten af april, og så kan banen først tages i brug i 
august. 

Fastlæggelse af dato og sted for generalforsamlingen i 2017 

Dato: Tirsdag d. 23. maj 2017, Sted: Luffe booker Kunstskoven 

4. Eventuelt: 

• Containere:  

� Datoer skal meldes ud på hjemmeside. Rie skriver datoer til Caroline. 

� 1 container (forår og efterår) ved Ryetsvej 16-18 som ellers, og 1 container 
(kun forår) som skal placeres ved Hegnet. Rie booker containere. 

• Loppemarked: 

Aktivitetsudvalget afholder loppemarked i maj/juni – dato meldes ud på 
hjemmesiden + Facebook i februar måned. 

• Nye beboere:  

Rie sørger for at nye beboere modtager en velkomstgave, herunder Vangensvej 
11, Ryetsvej 9A + 17 + 22, Solvang 13 og Kirkestien 7. 



 

• Tilbagebetaling af kontingent: 

2 husstande har betalt dobbelt kontingent – Rie sørger for at betale det ene 
kontingent tilbage. 

• Indbrud / nabohjælp: 

Louise har undersøgt det og har bestilt 120 foldere, som vi deler ud til alle 
husstande. 

• Opsigelse PL: 

Sven opsiger medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening inden 
Generalforsamlingen. 

• Kassebeholdning:  

50.276,37 kr. 

• Hjemmeside: 

Caroline overtager dialogen omkring hjemmesiden. Sven sender administrators 
kontaktoplysninger til Caroline. 

• Rensning af søen:  

Oluf tager kontakt til kommunen omkring rensning af rør/søen. 

5. Næste møde: Tirsdag d. 4. april 2017, kl. 15.00 hos Oluf, Fylleledvej 7 


