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Kilden-områdets Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 6. oktober 2018, kl. 11.00 hos Oluf 

Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen, samt Gitte Toft. 

 

 

1. Besigtigelse af områdets stier med henblik på ekstra klipning/grusning 

Stien ved Lillevej 4-6, her skal bøgehækken ved Per Degn klippes en meter ind. Sven taler 

med Per Degn omkring hækken. 

Stien som ender ved fru. Dyrberg, Ryetsvej 31, skal der nyt grus på, også stien neden for 

Gert, Lillevej 3 skal der nyt grus på, på samme sti på østsiden mod Sanne, Lillevej 5 skal der 

beskæres ca. 1 meter yderligere i bredden. 

Stien ved hulevejen: Spørg kommunen omkring stien samt oprydning. 

Brombærkrattet ved Derry skal klippes, så bænken kan benyttes, det vil Rie sørge for. 

Fodboldbane: Dræn skal sættes i gang, Oluf taler med Ulrik, Vangensvej 11, om hvem der kan 

gøre det. 

Luffe vil undersøge om vi stadig kan skaffe hundeposer, ellers skal vi have stativer ned. 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. september 2018 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

3. Bestyrelsens indstilling til Grethe Nielsens afslag på vores tilbud. 

Bestyrelsen anser ikke at det er muligt at anskaffe mere end højst kr. 100.000 ekskl. 

omkostninger, men vores tilbud står stadig ved magt, hvis det er muligt at finansiere. 

Samtidig påtænker vi at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, for at høre 

grundejernes holdning til købet.  
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Sven vil derfor kontakte Mette og Tommy omkring ovnstående, samt at vi påtænker at få 

kontaktet Hans Jørgen omkring træfældning, så vi kan komme i gang med fældning m.m. 

sidst i november i år, hvor bestyrelsen vil være tilstedet. 

4. Forslag til næste møde med Mette og Tommy 

Afventer tilbagemelding vedr. beslutning. 

5. Julearrangement 2/12, juletræ, aktivitetsvalg. 

Samme princip som tidligere. 

Sven står for indbydelsen evt. sammen med nyhedsbrev. 

Oluf vil høre Karoline om hvem der er tilbage i aktivitetsudvalget. 

6. Eventuelt 

Rie har et par hængepartier vedr. manglende kontingent betaling. 

Forslag til ekstraordinær generalforsamling vedr. køb af det grønne område v. Fylleledvej 1. 

Udgifter kan pålægges kontingent ca. 1.600 kr. som engangsbetaling + normalt kontingent 

eller 170-200.000 kr. på et 10 årigt banklån. 

Evt. sponsorer (Oluf vil tage kontakt til Kaj Christiansen på Ryetsvej 1) 

7. Næste møde 

Afventer svar fra Mette og Tommy. 


