Kilden-områdets Grundejerforening
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2015, kl. 13:30 hos Gert.
Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen, Gert
Hedegaard og suppleanten Caroline Falberg. Afbud fra suppleanten: Ingrid Dissing.
1.

Aktiviteter
Fodboldbane: Ingrid og Caroline tager kontakt til Birte Bøggild vedr. anlæg af
fodboldbane på det grønne område mellem Vangensvej og Solvang.
Sikker børnevej: De 3 grundejerforeninger i Kilden vil forsøge, at rette henvendelse
til kommunen vedr. sikker børnevej v/Brønderslevvej. Caroline påtager sig opgaven.
Fælles træpolitik: Oluf tager en snak med Henning Eriksen, Ryetsvej 14 vedr.
træpolitik i området omkring Brønderslevvej, med henblik på udsigten over by og
hav, når man kører ind mod byen fra vest.

2.

Referentens rolle.
Vi besluttede at referenten udsender 1. udkast af referatet til bestyrelsen samt
suppleanter - herefter skal mødedeltagerne svare tilbage til referenten med evt.
rettelser/tilføjelser inden for 3-4 dage. Referatet tilrettes af referenten og sendes
herefter til bestyrelsen.

3.

Webmaster.
Et ønske fra webmasteren (Lisbeth Derry) om en bestemt kontaktperson i
grundejerforeningen blev vedtaget. Ingrid Dissing overtager hvervet som
kontaktperson til vores webmaster. Materialer til hjemmesiden sendes herefter via
Ingrid.

4.

Status vedrørende kontingentindbetalinger og kassebeholdning.
Alle har betalt kontingent, 4 har betalt 2 gange, heraf har 2 fået penge retur. Når de
sidste 2 har fået penge retur har vi kr. 65.589,87 i BANK og kr. 626 i kassen.

5.

Status vedr. Parcelhusejernes Landsforening (PL).
Vi er meldt ind i PL fra 1. sept. 2015 og har betalt kontingent (kr. 4.970) og forsikring
(kr. 536) for resten af 2015. Formanden planlægger et møde hos PL i uge 41.

6.

Klipning af stier, rabatter og grønne områder.
Oluf tager kontakt til H.O. Park- og Haveservice vedr. faste intervaller mellem klipning
af stier og grønne områder, samt tilbud på klipning i 2016.

7.

Grønt område, nuværende 28a, - herunder aftalen med Anton og Grethe
Sven kontakter Anton og Grethe vedr. møde om ønskelige tiltag i området.

8.

Andre grønne områder.
Vedr. Helge Hagens grønne område (del af det gamle matr. 28a). Vi har fået brev fra
Helge Hagens advokat vedr. dette grønne område. Formanden kvitterer for
modtagelsen af brevet, og vi vender tilbage med en egentlig besvarelse efter møde
med PL i uge 41.

9.

Juletræ og julearrangement.
Solen skinner lige nu, men snart er vi fremme ved første søndag i advent (29/11).
Oluf og Gert skaffer et rigtigt flot juletræ. Carolines mand og Sven hjælper med at
rejse træet, så hyggen igen kan brede sig i Gl. Kilden.
Rie sørger for indkøb og vi håber at St. Vangen Grundejerforening er med på samme
betingelser som sidste år.

10. Eventuelt.
Der er kommet 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen (velkommen Sven og Caroline). I
den anledning har vi besluttet, at holde en sammenkomst for den nye bestyrelse i
løbet af efteråret. Noget, der ikke har været gennemført i 4 år.
11. Næste møde.
Næste møde planlagt til 4. november 2015, kl. 13:30 hos Rie.

________________________
Sven Østergaard
Formand

______________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

________________________
Gert Hedegaard
Sekretær/referent

_______________________
Rie Hermansen
Kasserer

