Kilden-områdets Grundejerforening
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 14.00 hos Sven.
Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen og Gert
Hedegaard. Afbud fra suppleanterne: Ingrid Dissing og Caroline Falberg.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Referat fra generalforsamlingen
Referat fra generalforsamlingen blev godkendt og vil blive uddelt i papirformat
sammen med indkaldelse til Skt. Hans og kontingentindbetaling til alle
medlemmer i begyndelsen af juni.

3.

Konstituering
Sven Østergaard blev på generalforsamlingen valgt som formand. Herefter
konstituerede bestyrelsen sig således: Oluf Kristiansen næstformand, Gert
Hedegaard, sekretær, Rie Hermansen, kasserer.
Suppleanterne Caroline Falberg og Ingrid Dissing blev på generalforsamlingen
valgt som 1. - hhv. 2. suppleant.
Revisorer Helle Selsmark Larsen og Arne Koustrup blev genvalgt hhv. nyvalgt på
generalforsamlingen.

4.

Hjemmesiden og mail
Sven overtager kontakten til vores webmaster, så vores hjemmeside hele tiden
er opdateret. Det er ligeledes Sven, som modtager mails sendt til
formanden@kildengf.dk via hjemmesiden.

5.

Parcelhusejernes landsforening (PL)
For at sikre juridisk assistance vedr. grønne områder og forsikringsdækning af
bestyrelsens ansvar m.m. beslutte vi at indmelde foreningen i Parcelhusejernes
landsforening. Derved får alle grundejerne hvert kvartal tilsendt PL’s blad ”Mit
Hus”.

6.

Kontingent
Da vi rundede 1. juli 2014 manglede vi stadig kontingent-indbetaling fra ca. 40
parceller og vi må erkende, at ikke alle er lige opmærksomme på dead-line for
indbetaling. Bestyrelsen besluttede derfor, at vi i år vil sende et
indbetalingskort med et FIK-kreditornummer ud sammen med referatet (se
pkt. 2), så der er mulighed for at betale i banken eller via Home Bank. Det vil
lette Ries opgave ganske betydeligt, at hun ikke skal rundt til 40 husstande med
rykkere efterfølgende. Formand og kasserer ordner formalia i forb. med Danske
Bank når det underskrevne generalforsamlingsreferat foreligger. Formanden
klargør derefter materialer til omdeling primo juni.

7.

Stier og grønne områder
I 2014 plantede vi 400 bærbærende buske. I år er der kommet yderligere 1000
mere. Buskene er plantet i det grønne område, hvor vi holder Skt. Hans fest og
planterne fra sidste år står allerede smukt til glæde for alle os beboere og ikke
mindst for rådyr og fugle.

8.

Eventuelt
Vi drøftede en mulig henvendelse til de andre grundejerforeningen i St. Vangen
og Grundejerforeningen Tøttenborg om at nedsætte et fælles udvalg, som kan
arbejde med udsigtsforhold i området samt sikker vej for vores børn på
Brønderslevvejen.

9.

Næste møde
Næste møde planlagt til august 2015.

________________________
Sven Østergaard
Formand

______________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

________________________
Gert Hedegaard
Sekretær/referent

_______________________
Rie Hermansen
Kasserer

