
 

 

 

Kilden-områdets Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. april 2016, kl. 13:30 hos Oluf. 

Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen, Gert 
Hedegaard. Samt suppleanterne: Ingrid Dissing og Caroline Falberg. 
 

1. Godkendelse af referat fra onsdag d. 17. februar 

Referatet blev underskrevet. 

2. Status fodboldbane 

Vi taler fortsat med Birte Bøgild og indenfor den næste uges tid vil vi forsøge at lave 
en aftale om anlæg af fodboldbanen. 

3. Status sikker børnevej 

Caroline har været meget aktiv omkring børnesikring af sikker skolevej og desværre 
har der endnu ikke været positive tilbagemeldinger fra kommunen … men hun 
kæmper videre med problemet og foreslår pudebump, chikaner m.m. vi forsøger at få 
de 3 formænd i området til at underskrive et brev om problemet. Samtidig vil Caroline 
starte en undeskriftindsamling fra beboerne i området. Tag godt mod Caroline, når 
hun banker på Jeres dør. Husk på, at det er vores børn og børnebørn det drejer sig 
om. 

4. Status klipning af stier og grønne områder 

Hans K. Olesen har afgivet nyt tilbud for det kommende budgetår. Prisen er kr. 
30.000 inkl. moms, samt en bedre vedligeholdelse af stier og grønne områder. 
Bestyrelsen har besluttet sig til at sige ja til dette tilbud, som genforhandles til næste 
år. 

5. Status andre grønne områder 

Oluf indhenter tilbud på rør til nedlægning ved søen, så vi kan få arbejdet udført 
inden Sct. Hans, idet rørføringen er lige under Sct. Hans bålet. 

6. Status vedr. økonomi pr. 31. marts 2016 

Bankbog kr. 57.587 
Kontant beholdning kr. 127 



 

7. Planlægning af generalforsamling d. 10. maj 2016 

1. Valg af dirigent (Tage har sagt OK) 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag (Budget og kontingent for 2016) 

5. Valg af formand, på valg er Sven Østergaard 

6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 

På valg til bestyrelsen er Rie Hermansen (kasserer). 

Oluf Kristiansen (næstformand) og Gert Hedegaard (sekretær) er ikke på valg. Gert 

Hedegaard ønsker ikke genvalg. 

Valg af 2 suppleanter, Ingrid Dissing ønsker ikke genvalg. 

Valg af 2 revisorer. Rie spørger revisorerne, om de er villige til genvalg 

Sven trykker indkaldelse til generalforsamlingen, - leverer materialet til Caroline eller Gert 

enten fredag eller lørdag i denne uge. Sven vedlægger kort, som viser hvilke ejendomme 

som skal have indkaldelsen. 

Caroline uddeler sammen med Gert/Oluf/Rie, - uddeling senest den 24. april 

Rie tager imod tilmeldinger jf. indkaldelsen. 

8. Containere 

Containere opstilles d. 6.- 8. maj 2016. 

9. Eventuelt 

Caroline har samlet 4-5 unge ”damer”, der holder møde indenfor den næste uges tid 
og kommer med et oplæg til nye arrangementer til glæde for børn og voksne i vores 
dejlige område. 

10. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag d. 3. maj kl. 13.30 hos Gert. 
 
 
 
________________________ ______________________ 
Sven Østergaard Oluf Kristiansen 
Formand Næstformand 
 
 
________________________ ______________________ 
Gert Hedegaard Rie Hermansen 
Sekretær/referent Kasserer 


