
Side 1 af 2 

 

 

 

Kilden-områdets Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar 2018, kl. 16.15 hos Oluf 

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

 

 

 

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. august 2017 

Referatet godkendt at bestyrelsen. 

2. Status vedrørende Parkplan for det grønne område ved Fylleledvej 1./mart. 28a. 

Parkplan godkendt af Frederikshavn Kommune den 30. januar 2018. 

3. Praktiske tiltag med kommunal godkendt Parkplan, hvad gør vi rent fysisk i området, og 

hvornår. 

Sven vil skrive et brev som orienterer ejerne af det areal som er omfattet af Idekatalog og 

forslag til parkplan for Kilden-områdets grønne område på matr. 28a jf. deklaration af 31. maj 

1963, om at vi går i gang med at realisere planen. Hvor vi allerede stater med en beskæring 

her i februar måned, men at realiseringen kommer til at strække sig over en årrække, både af 

økonomiske grunde, men også for at bevare en smuk natur gennem hele anlægsfasen. 

4. Stillingstagen til holdning og tiltag i forbindelse med mails fra Lars Fogh-Andersen efter den 

30. januar 2018 

Bestyrelsen vil afvente og lytte, og tage stilling ud fra feedback i henhold til mailen som vil 

blive sendt til orientering af Parkplanen. 

5. Hjertestarter 

Sven skrev til Tryg-Fonden sidste år, men der er endnu ikke kommet svar. Det tager normalt 

ca. 3 måneder fra man søger til man har et svar. Sven vil derfor tage kontakt til Tryg-Fonden 

hurtigst muligt. 
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6. Afgrænsning af sti mellem Ryetsvej 40 & 44 – status. 

Planen er at der for enden af Ryetsvej skal opstilles 2-3 store kampesten, så der ikke her vil 

være en mulig flugtvej. 

Oluf har talt med Rikke Løgtved Brues på Kommunen, da det sorterer under hende. Der er 

opført en sag ved Kommunen. Arealet ejes af en person som bor i Sindallund her i 

Frederikshavn. Vi afventer svar. 

7. Eventuelt. 

Rie siger at foreningens hjemmeside mangler opdatering. Gitte vil se om det er noget hun 

kan få styr på eller hvordan vi griber det an, inden næste bestyrelsesmøde. 

Rie gør opmærksom på at vi endnu ikke har modtaget nogen regning vedr. 

Generalforsamlingen den 23. maj 2017, som blev holdt i Café Fylle i Kunstskoven, Rie vil 

kontakte Café Fylle. 

Rie oplyser at vi stadig mangler kontingent fra Erik Rud, Ryetsvej 36, som netop er død. 

Hustruen er meget gammel og kan ikke finde ud af det, så vi beslutter at de bliver sat på 

tabskontoen i 2017. 

8. Næste møde. 

Afventer reaktion fra grundejere af matr. 28a., inden næste møde afholdes. 

 


