Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 10. december 2012, kl. 19.45 hos Ingrid
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Ivan Lund, Rie Hermansen og Ingrid Dissing
Til stede fra suppleanterne: Oluf Kristiansen
Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel

Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 12. november 2012
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. GF’s hjemmeside
Forsidens invitation til julefest den 1. december erstattes med nogle ord og billeder fra dagen + glædelig jul m.m.
3. Økonomi og budget
Kassebeholdning: ca. 50.000 kr.
6 grundejere får endnu engang udleveret kontingent rykkere.
Budget blev gennemgået.
4. Fællesområdet ved Fylleledvej 1
a) Fældning af træer i området
Fortsat drøftelse af muligheder.
b) Dræning af fællesområdet (vestlige del)
Afventer Frederikshavn Forsynings behandling af sagen.
c) Mail fra Helge Hagen
Bestyrelsen kvitterer for modtagelse af mailen.
5. Vedligeholdelsesstrategi for fællesområder og stier
Drøftelse af entreprenører, belægning på stier, indklipning langs stier og diverse græsklipning.

6. Julefest/træ – evaluering og økonomi
Julefesten blev meget vellykket med omkring 150 deltagere heraf mange fra St. Vangen
Grundejerforening.
Der blev serveret 23 l gløgg suppleret med 1 fl. snaps – 200 æbleskiver – syltetøj – 1 ks.
sodavand.
Næste år påtænkes at opstille et par bålsteder – lystænding af barn – kakao til børnene i
stedet for sodavand+ pebernødder. Der skal naturligvis igen være gløgg og æbleskiver.
Til juletræsbelysningen i december måned forventes et elforbrug på ca. 50 kr.
7. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde
Velkomsthilsen-forslag evalueres. Vin til nye grundejere indkøbes.
Næste møde: Onsdag, den 9. januar 2013, kl. 19.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Ivan Lund
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 5. november 2014, kl. 14, hos Oluf.
Til stede fra bestyrelsen: Oluf Kristiansen, Gert Hedegaard, Rie Hermansen og Ingrid Dissing.
Afbud fra suppleant: Poul Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
”Ændring i bestyrelsen” fjernes fra forsiden. I stedet oplyses om juletræstændingsfest søndag, den 30. november, og om at grundejerne ikke længere vil blive informeret via e-mail,
når der er nyt på hjemmesiden. Alene 35 grundejere er tilmeldt denne service – derfor
nedlægges den.
4. Vedligeholdelse af fællesarealet v/Fylleledvej 1
a) Tilplantning af skråningen mod Ryetsvej 9D / Denckers grund med 450 planter finder
sted i løbet af de næste par uger.
b) Fylleledvej 5 har tilbudt at levere sten og jord (rester fra haveanlæg) til stabilisering /
forbedring af rampen til fællesarealet.
5. Møder med Helge Hagen, Donbækvej 26 vedr. den del af fællesarealet v/ Fylleledvej 1, som ejes af Helge
Oluf og Gert har afholdt et par positive møder med Helge. Møderne resulterede bl.a. i et
fællesprojekt om indkøb af planter med 75 % tilskud fra Naturstyrelsen. GF indsendte ansøgning om tilskud til 1000 planter til beplantning af skråningen nord for Fylleledvej 9A og
9B samt arealet øst for Fylleledvej 9B, 11 og 13. Helge søgte om tilskud til 1100 planter.
Hvis ansøgningerne imødekommes, bliver planterne leveret i april 2015. På mødet blev
også drøftet vedligeholdelse af fællesarealet.

6. Møder med Anton og Grethe Nielsen vedr. den del af fællesarealet v/ Fylleledvej 1,
som ejes af Anton og Grethe
I lighed med vores møde med Helge Hagen inviteres Anton og Grethe Nielsen til et uformelt møde med det formål at udveksle ideer og erfaringer med udgangspunkt i vores fælles aftale fra december 2011.
5. Planlægning af juletræstændingsfest
Juletræstændingsfesten afholdes søndag, den 30. november fra kl. 16.30. Oluf og Gert
sørger for køb og opsætning af juletræ. Rie sørger for indkøb til fortæring. Birte B. spørges
om lån af trekantsarealet ved krydset Ryetsvej/Vangensvej og om levering af strøm.
Grundejerforeningen St. Vangen spørges om deltagelse og afholdelse af arrangementet.
6. Økonomi
 Kontant kassebeholdning: 2.047 kr.
 Bankindestående: 31.310 kr.
 15 grundejere mangler stadig at indbetale kontingent.
7. Diverse
Næste møde afholdes onsdag, den 14. januar 2015 hos Rie.

_____________________
Oluf Kristiansen
Formand

_____________________
Gert Hedegaard
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 8. oktober 2014.
Kl. 14 besigtigelse af fællesarealet v/ Fylleledvej 1 - derefter møde hos Ingrid.
Til stede fra bestyrelsen: Oluf Kristiansen, Rie Hermansen og Ingrid Dissing.
Afbud fra bestyrelsen: Ole Østervang.
Til stede fra suppleanterne: Gert Hedegaard og Poul Nielsen (indtil kl. 16).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 13. august
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
På forsiden:
 orienteres om Oles beslutning om at fratræde formandsposten, hvilket tages til efterretning, men beklages. Samtidig skal oplyses, at Oluf herefter fungerer som formand indtil næste generalforsamling, og at Gert indtræder i bestyrelsen som næstformand.
 og slettes ”Husk hækken” og ”Container opsættes”.
4. Vedligeholdelse af fællesarealet v/Fylleledvej 1
Det planlagte træfældningsarbejde v/Fylleledvej 9B er udført. Stierne gennem skoven vil
blive vedligeholdt med træflis fra fældningsarbejdet – entreprenør kontaktes.
Der indhentes tilbud på tilplantning af skråningen op mod Ryetsvej 9D.
Bestyrelsen vil foreslå faste årlige møder med Anton og Grethe Nielsen for at fremme
samarbejdet om fremtidig vedligeholdelse af hele fællesarealet.

5. Økonomi
 Kontant kassebeholdning: 2.603 kr.
 Bankindestående: 41.310 kr.
 29 grundejere mangler stadig at indbetale kontingent.
Regnskab og budget blev gennemgået.

7. Diverse
Næste møde afholdes onsdag, den 5. november hos Oluf.

_____________________
Oluf Kristiansen
Formand

_____________________
Gert Hedegaard
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 13. august 2014, kl. 14, hos Gert.
Til stede fra bestyrelsen: Oluf Kristiansen, Rie Hermansen og Ingrid Dissing.
Afbud fra bestyrelsen: Ole Østervang.
Til stede fra suppleanterne: Gert Hedegaard.
Afbud fra suppleanterne: Poul Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
Forsiden opdateres med opstilling af container 3.-5. oktober og opfordring til overholdelse
af de tinglyste deklarationer.
4. Vedligeholdelse af stier og fællesarealer
Bestyrelsen har valgt nyt firma til græsklipning m.m., nemlig H.O. Park- og Haveservice,
Bakkevej 4, Frederikshavn – giver bedre økonomi for GF.
På fællesarealet v/Fylleledvej 1 planlægger bestyrelsen tilplantning på skråningen op mod
Ryetsvej 9D i form af blomster og bærrig beplantning, som kan tilføre området fugleliv og
smukke farvespil henover årstiderne.
5. Evaluering af Skt. Hans aften arrangementet
Ca. 70 voksne og børn kom til GF’s bål på fællesarealet v/Fylleledvej 1. Der blev hygget
med pølser, brød, ”skumfiduser”, øl og sodavand samt naturligvis sunget midsommersangen. En god anledning til at få snakket med andre end lige de nærmeste naboer. Bord
med bænk blev indviet og står nu permanent på ”Skt. Hans pladsen”. Udgift på ca. 1.700
kr. ekskl. indkøb af bord med bænk.
6. Økonomi
 Kontant kassebeholdning: 4.830 kr.
 Bankindestående: 37.385 kr.
 Mange grundejere mangler at indbetale kontingent.

7. Diverse
Næste møde afholdes onsdag, den 8. oktober hos Ingrid.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 14. maj 2014, kl. 14 hos Oluf.
Til stede fra bestyrelsen: Oluf Kristiansen, Rie Hermansen og Ingrid Dissing.
Afbud fra bestyrelsen: Ole Østervang.
Til stede fra suppleanterne: Gert Hedegaard og Poul Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
Forsiden opdateres: Generalforsamlings- og containerinformation fjernes. I stedet informeres om Skt. Hans aften arrangement og kontingentindbetaling. Diverse opfølgende opdateringer foretages samtidig.
4. Evaluering af generalforsamling
Det var en hyggelig aften med god stemning. Stor tilfredshed med Café Fylles servicering.
Referat blev drøftet.
5. Konstituering af bestyrelsen
Generalforsamlingen genvalgte Ole Østervang som formand.
Den øvrige bestyrelse konstituerede sig med Oluf som næstformand, Rie som kasserer og
Ingrid som sekretær/referent.
Suppleanterne: Gert er 1. suppleant og Poul 2. suppleant.
6. Opfølgning på verserende sager
a. Vedligeholdelse af fællesarealerne
 Fællesarealet v/ Fylleledvej 1: Samarbejdet med Deres anlægsgartner fortsætter.
Årets første græsslåning er foretaget. De mange tidsler i området skal forsøges
holdt nede.
 Den grønne lund: De markerede træer ved Vangensvej 16 er blevet fældet i indeværende uge.
b. Hastighedskampagne:
 Skiltene ”Mit hjem – din fart?” blev opsat d.d. og nedtages ultimo maj.

7. Økonomi
 Kontant kassebeholdning: 837 kr.
 Bankindestående: 26.417 kr.
8. Festivitas
a. Skt. Hans aften
 Indkøb v/ Rie: pølser, brød, engangstallerkner, ”skumfiduser” .m.m.
 Indkøb v/Oluf: grillbriketter, optændingsblokke, øl og vand.
b. Aktivitetsudvalg
Grundejerne opfordres til at give en hjælpende hånd ved diverse arrangementer m.m. - i
første omgang ved Skt. Hans aften. Ingrid udarbejder forslag til ”opfordringsskrivelse”.
Besigtigelses tur i området blev aftalt til onsdag, den 21. maj, kl. 14 med start hos Gert.
7. Diverse
Ingrids forslag til nyhedsbrev blev drøftet. Nyhedsbrevet rettes til.
Næste møde afholdes onsdag, den 13. august hos Gert.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 2. april 2014, kl. 14 hos Oluf.
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing.
Afbud fra bestyrelsen: Rie Hermansen.
Til stede fra suppleanterne: Gert Hedegaard.
Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
Forsiden: Der oplyses om ændret dato for afholdelse af generalforsamling med begrundelsen: Formanden er ikke til rådighed i maj måned.
4. Opfølgning på verserende sager
a. Vedligeholdelse af fællesarealerne
 Fællesarealet ved Fylleledvej 1: Træfældning har fundet sted – fjernelse af træ aftales med Nordjysk Pilleflis, Jerup.
Lån af buskrydder fortsætter indtil videre.
 Den grønne lund: De markerede træer ved Vangensvej 16 fældes i nærmeste fremtid.
b. Hastighedskampagne:
 Skrivelse er endelig udformet, og vejkantskilte med tilhørende ”spyd og strips” er i
hus.
5. Økonomi
Regnskab og budget blev gennemgået og klargjort til generalforsamling.

6. Generalforsamling 2014
Da formanden på grund af arbejdsopgaver ikke er til rådighed i maj måned, blev 29. april
foreslået som ny dato for generalforsamling. Oluf kontakter Café Fylle for at ændre aftalen
fra 6.maj til 29. april.
a. Beretning: Ole orienterede om indhold.
b. Ole fremskaffer viewer eller lign.
c. Indkaldelsesskrivelse gennemgået og klargjort.
d. Diverse emner drøftet.
7. Diverse
Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 5. marts 2014, kl. 13.30, hos Gert.
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing. Rie deltog fra kl. 14.30.
Til stede fra suppleanterne: Gert Hedegaard.
Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
Artiklen om fastelavn fjernes fra forsiden. I stedet orienteres om opstilling af container i
2014 og afholdelse af generalforsamling.
4. Opfølgning på verserende sager
a. Vedligeholdelse af fællesarealerne
 Fællesarealet ved Fylleledvej 1: Træfældning finder sted i den kommende måned.
 Den grønne lund: De markerede træer ved Vangensvej 16 fældes. Pleje og fældning fsv. den øvrige del af fællesarealet sker efter anbefaling af skovkyndig.
b. Hastighedskampagne:
 Skrivelse uddeles til alle grundejere sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Skilte opsættes i maj måned. Ingrid udarbejder og rundsender skrivelse inden næste møde.
c. Opstilling af container i 2014
 Container opstilles 25.-27. april og 3.- 5. oktober - sædvanlig placering på sidevej til
Ryetsvej 16 og 18.
5. Økonomi
 Kontant kassebeholdning: 1.437 kr.
 Bankindestående: 25.655 kr.
 Alle grundejere har nu indbetalt kontingent.
 Budget 2014/2015 udarbejdes af Ole.

6. Generalforsamling 2014
Generalforsamling afholdes i Kunstskoven på Cafe Fylle, Brønderslevvej 25, tirsdag, den
6. maj, kl. 19. Tilmelding overvejes. Ingrid udarbejder og rundsender indkaldelse inden
næste møde.
7. Diverse
Næste møde afholdes onsdag, den 2. april 2014, kl. 14, hos Oluf.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 6. januar 2014, kl. 13, hos Oluf.
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing.
Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Gert Hedegaard. Pga. arbejde forlod Jost
mødet kl. 14.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
Forsiden uændret indtil ultimo januar.
4. Opfølgning på verserende sager
a. Vedligeholdelse af fællesarealerne
Arbejder på fællesarealerne:
 Adgang fra ridestien til fællesarealet ved Fylleledvej 1: Det ca. 10 m brede tinglyste
fællesareal umiddelbart øst for Fylleledvej 13-9B's østskel skal gøres mulig for passage som tidligere og før træfældningen i området.
 Fællesarealet syd for Solvang og vest for Ryetsvej: Hæk mellem de 2 små ”trekantarealer” fjernes og overvejes flyttet til skellet mod Solvang 1. Hækplanterne langs
Solvang og Ryetsvej fjernes og tilbydes Anton og Grethe Nielsen.
 Den grønne lund: Peter Larsen, formand for St. Vangen Grundejerforening, kontaktes fsv. oplysning om navn på Frederikshavn kommunes skovkyndige, som tidligere
har anbefalet vedligeholdelse af skovarealet. Alternativt kontaktes professionelle
skovplejere. Efter anbefaling af vedligeholdelse markeres træer til fældning. Herefter orienteres de påtaleberettigede. Træerne fældes i 1. kvartal 2014.
5. Økonomi
 Kontoplan blev gennemgået og sammenholdt med budget, som er overholdt.
 Kontant kassebeholdning: 247 kr.
 Bankindestående: 40.070 kr.
 2 grundejere mangler stadig at indbetale kontingent.
St. Vangen Grundejerforening betaler 1/3 af udgifterne til julefesten.

6. Festivitas
Evaluering af julefest:
 Hyggelig eftermiddag med mange fremmødte. Rigeligt med gløgg, æbleskiver,
varm chokolade og slik. Indkøb blev drøftet og forbrug noteret til brug for julefest
2014.
7. Diverse
Næste møde afholdes onsdag, den 12. februar 2014, kl. 13, hos Ingrid.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 21. februar 2013, kl. 15 hos Ivan
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Ivan Lund, Rie Hermansen og Ingrid Dissing
Til stede fra suppleanterne: Oluf Kristiansen
Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel

Dagsorden
1. Afmærkning af træer, som skal fældes i det grønne område ved Fylleledvej 1
Der skete afmærkning med hvid spray af de ca. 10-15 træer, som skal fældes i den vestlige del af det grønne område, hvor vedligeholdelsen varetages af GF.
Ole sender en mail til Anton og Grethe Nielsen med oplysning om, at der nu er afmærket
ca. 10-15 træer til fældning, og at GF til brug for godtgørelse af træværdien udbeder sig et
oplæg til markedspris pr. skov-rummeter ud fra træer på rod – med svarfrist pr. 4. marts
2013.
2. Orientering fra mødet mandag, den 18. februar 2013 med Anton og Grethe Nielsen
samt deres søn Troels Nielsen
Det blev anerkendt, at Anton og Grethe Nielsens krav om godtgørelse af træværdien fsv.
de fældede træer skal imødekommes.
På mødet blev præciseret, at det alene er GF v/bestyrelsen, som kan træffe beslutninger
om vedligeholdelse, herunder skovning og fældning, på den vestlige del af det grønne område, som blev fastlagt i aftalen med Anton og Grethe Nielsen – underskrevet den 15. december 2011.
Anton og Grethe Nielsen blev på samme møde gjort opmærksom på, at GF vurderer, de 2
store træer tæt på Niels Busteds hus, Fylleledvej 9B, udgør en sikkerhedsrisiko.
3. Fællesarealet ud for Vangensvej 17
Ifølge tingbogsattest ejes hele fællesarealet af Grundejerforeningen St. Vangen, men ved
en fejl – sikkert fra landinspektørens side - er den nordlige træbevoksede del af arealet
tinglyst som fællesareal for både St. Vangen og Kilden GF.

Nellemann & Bjørnkjær v/landinspektør Herluf Løhde kender ”sagen” og oplyser, at ”den
dobbelte tinglysning” stammer fra Matrikelstyrelsens generelle arbejde i 1974 med forenkling af matrikelfortegnelsen, bl. a. bestående af sammenlægning af matr.nre. med samme
ejer.
GF indkalder St. Vangen Grundejerforening til møde om forholdene i ”det fælles fællesareal” og drøftelse af en samarbejdsaftale.
4. Økonomi
Kassebeholdning: ca. 48.000 kr.
1 grundejer er stadig i restance.
5. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde og generalforsamling
Næste møde: Ole sender mail med datoforslag.
Generalforsamling foreslås afholdt i uge 21.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Ivan Lund
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 30. september 2013, kl. 14, hos Ingrid.
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing.
Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Gert Hedegaard.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
På forsiden fjernes omtalen fsv. Skt. Hans – i stedet oplysning om, at der er opstillet container i weekenden 11.-13. oktober det sædvanlige sted på sidevej til Ryetsvej 16 og 18.
Erindringsliste:
1. Nyt kort over områdets stier (+ evt. fællesarealer)
2. Aktiv billeddokumentation for stier
3. Årstids billeder
- når der findes tid til opgaverne…..
4. Opfølgning på verserende sager
 Fællesområdet v/Fylleledvej 1: Rampe er renoveret. Skrænten er ryddet for ukrudt
m.m. og græs er sået. Klipning af arealet sker i nærværende uge. Samarbejdet med
Anton og Grethe Nielsen fsv. skovpleje skal fremmes.
 Græsklipning på GF’s stier: Beslutning om udlicitering til grundejere er udskudt.
 Fællesarealet ved Vangensvej (den grønne lund): Der aftales møde med Grundejerforeningen St. Vangens bestyrelse, hvor vedligeholdelse af arealet skal drøftes.
Begge grundejerforeninger står for vedligeholdelsen af fællesarealet ifølge deklarationer.
 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Kildens veje: Er også emne på nævnte møde med St. Vangen Grundejerforening.
 Julefest: Fælles julefest er ligeledes emne på mødet med St. Vangen Grundejerforening.
5. Økonomi
Gennemgang af budget og forbrug.
Kontant kassebeholdning: 1.891 kr.
Bankindestående: 50.024 kr.
Der indkøbes buskrydder til brug i fællesområder og på GF’s stier. Prisniveau ca. 2.500 kr.

7 grundejere mangler fortsat at indbetale kontingent. Kassereren tager personlig kontakt.
6. Festivitas
Julefest, søndag, den 1. december. Ingrid kontakter Frederikshavn kommune, Center for
Park & Vej, for køb af et grantræ i området langs ”bamsestien” (sti mellem Dalvangen og
sti til Vandværksskoven).
Fastelavnsfest 2014: Bestyrelsen støtter forslag om fastelavnsfest. Børnefamilier inddrages til at arrangere festen – naturligvis i GF regi.
9. Diverse
Møde med St. Vangen Grundejerforenings bestyrelse foreslås afholdt onsdag, den 30.
oktober hos Oluf.
Næste møde i GF’s bestyrelse afholdes mandag, den 4. november, kl. 14, hos Rie.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 20. juni 2013, kl. 16, hos Ole
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing
Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Gert Hedegaard
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Foreningsaftale med Bredbånd Nord
Drøftelse af positive og negative sider af Bredbånd Nords foreningstilbud om levering af
fiberbaseret internet, tv og telefoni.
Aftalen indgås, da det er bestyrelsens og suppleanternes synspunkt, at der alene kan ses
fordele ved indgåelse af aftalen, som giver grundejerne mulighed for at benytte Bredbånd
Nords foreningstilbud.
Der er opmærksomhed på, at en evt. opsigelse af foreningsaftalen vil berøre de grundejere, der evt. benytter Bredbånd Nords ydelser.
10. Eventuelt
Næste møde afholdes primo august.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdetsGrundejerforening(GF)
Ref erat f ra b est y relsesm øde m andag , den 1 8 . m art s 2 0 1 3 , kl. 1 5 , ho s Oluf
Til st ede f ra b est y relsen: Ole Øst erv ang , Rie Herm ansen o g Ing rid Dissing
A f b ud f ra b est y relsen: Iv an Lund
Til st ede f ra suppleant erne: Oluf Krist iansen
A f b ud f ra suppleant erne: Jo st Schleg el
1 . Godkendelse og underskrift af referat er
Ref erat er ( 2 ) b lev g o dkendt o g underskrev et .
2 . GF÷s hjemmeside
2 sm å æ ndring er: 2 0 1 1 f jernet f ra ‘ b undlinjerne‘ og V edt æ g t er kan nu
fl ndes v ia f o rsiden.
Fo rslag : Fo rt æ lling o m Gl. Kilden f ør o g nu —pro jekt o plæ g f rem læ g g es på
g eneralf o rsam ling en.
3 . Økonomi
Kasseb eho ldning : ca. 4 9 .0 0 0 kr.
A lle g rundejere har nu b et alt ko nt ing ent .
Hede Danm ark af v ent er endelig af reg ning .
Drøf t else af priser på f o t o ko pier.
Budg et f o r næ st e reg nskab sår udarb ejdes.
4 . Fæ llesområdet ved Fylleledvej 1
a) A f slut t ende b rev f æ rdig g øres t il Gret he o g A nt o n Nielsen f sv .
t ræ f æ ldning på den del af f æ llesarealet , so m GF f o rv alt er.
b ) St i anlæ g g es no rd f o r søen. Kørespo r udjæ v nes, o g ram pen suppleres
m ed g rus.
5 . V edligeholdelses st rat egi for fæ llesområderne og st ier
V edlig eho ldelse o g anlæ g af st i på f æ lleso m rådet v ed Fy lleledv ej 1 af v ent er
t ræ f æ ldning .

Iv an t ag er ko nt akt t il Bro hus Hav eserv ice f o r at ig ang sæ t t e g ræ sslåning i
2013.
Rie indhent er t ilb ud på g ræ sslåning f ra anden ent reprenør.
Ole t ag er ko nt akt t il Birt e Bøg g ild f sv . g ræ sslåning på skræ nt erne lang s
Ry et sv ej, So lv ang o g V ang ensv ej.
6 . Cont ainer opst illing.
Rie t ag er ko nt akt il Lars B. f sv . o pst illing af co nt ainer 2 g ang e i 2 0 1 3 .
7 . Generalforsamling 2 0 1 3 .
Generalf o rsam ling af ho ldes på Ho t el Lisb o a t o rsdag , den 2 3 . m aj kl. 1 9 .
Indkaldelse udsendes ca. 1 . m aj.
Fo rslag skal v æ re f o rm anden i hæ nde senest 7 . m aj.
A f sparehensy n skal der i år ske t ilm elding t il kassereren - senest 1 4 . m aj
v ia t elef o n.
8 . Event uelt , herunder fast sæ t t else af næ st e møde
Næ st e m øde af ho ldes m andag , 8 . april 2 0 1 3 , kl. 1 6 .

_____________________! !
Ole Øst erv ang !
!
!
Fo rm and ! !
!
!

_____________________
Iv an Lund
Næ st f o rm and

_____________________! !
Ing rid Dissing !
!
!
Sekret æ r/ ref erent ! !
!

_____________________
Rie Herm ansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 13. maj 2013, kl. 19, hos Ole
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen og Ingrid Dissing
Afbud fra bestyrelsen: Ivan Lund
Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Oluf Kristiansen
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet (Ivan mangler).
2. GF’s hjemmeside
Generel ajourføring af hjemmesiden sker efter generalsamlingen herunder, at kontingentoplysning bør kunne findes via forsiden.
Forslag om modernisering af hjemmesiden – punktet genoptages efter generalforsamlingen.
3. Vedligeholdelse af stier og fællesområder, herunder beslutning f.s.v.a. valg af entreprenør
Drøftelse af antal græsklipninger på stier m.m. Enighed om, at klipning skal ske efter behov / vurdering fra entreprenør.
Udgifter (og fordeling af disse) til græsklipning af Birte B.’s skrænter og rabatter langs Solvang, Ryetsvej og Vangensvej fremlægges på generalforsamlingen.
Som entreprenør blev valgt: Deres Anlægsgartner, Frihedsvej 14, 9900 Frederikshavn.
Brohus. Haveservice opsiges som entreprenør.
4. Økonomi
a) Budgetter for 2013-2014 og 2014-15 blev gennemgået og drøftet.
b) Regnskab 2012-2013 blev gennemgået.
5. Generalforsamling 2013.
a) Praktisk forberedelse:
Ole: tjekker Viewer, kaffeaftale m.v. med Hotel Lisboa samt kontakter dirigent-emner.
Rie: sørger for stemmesedler og opdateret grundejerliste.
Ingrid: Vivian, Lyngsvej 1, skriver referat i samarbejde med Ingrid.
b) Beretning blev gennemgået og drøftet.
c) Ændring i Vedtægternes §5 blev gennemgået.
d) Diverse: Tilmelding som noget nyt blev drøftet.

6. Fællesområdet ved Fylleledvej 1
a) Status vedr. udførte opgaver:
Nordjysk Pilleflis har færdiggjort den aftalte træfældning - mangler at fjerne de oplagrede
træstammer.
Hæk som markering af Antons og Grethes private grund er plantet.
De dybe spor i det våde område tæt på Ryetsvej er udjævnet.
En del grene er sammenrevet.
b) Udestående planlagte arbejder:
Generel oprydning mangler inkl. fjernelse af gl. hegn
Styning af de sidste piletræer.
Frederikshavn Forsyning tjekker regnvandsledning/nedløbsbrønd på Ryetsvej
v/fællesarelalet.
8. Eventuelt
Forslag om 1-2 årlige fælles arbejdsdage for alle grundejerforeningens medlemmer.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Ivan Lund
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 8. august 2013, kl. 15, hos Ole.
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing.
Til stede fra suppleanterne: Gert Hedegaard.
Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Evaluering af Skt. Hans aften arrangement
Skt. Hans aften var meget vellykket med ca. 100 deltagere heraf ca. 30 børn, som fandt
sammen på kryds og tværs. Opgørelse over diverse forbrug findes hos Rie – udgift på ca.
2.500 kr.
I forbindelse med arrangementet fremkom forslag om afholdelse af fastelavnsfest. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
4. GF’s hjemmeside
Fortsætter uændret indtil videre.
5. Opfølgning på verserende sager
a) Status vedr. planlagte og udførte opgaver:
2 bænke ved Vangensvej, 1 bænk ved Ryetsvej og 1 bænk ved ridestien er renoverede.
Rampe til fællesområdet v/Fylleledvej 1 er oprettet og planering af skrænt til sti nord for
søen er udført.
b) Vedligeholdelse af grønne områder og stier:
Fællesområdet v/Fylleledvej 1: I forbindelse med fældning af træer syd for Ryetsvej 9D og
9E kontaktes fam. Dencker og indbydes til samtidig fældning af træer på deres grund.
Det er bestyrelsen bekendt, at Hededanmark til efteråret genoptager renoveringsarbejdet i
den del af fællesområdet, hvor Anton og Grethe Nielsen har pligten til skovpleje.
Der vil blive klippet græs et par gange i området mellem Ryetsvej og søen. Hvis græsset
gror meget i den nye sti, bliver der også klippet her.
Fællesarealet ved Vangensvej (den grønne lund): Den aftalte fældning af 4-7 træer tæt på
Vangensvej 16 forventes igangsat snarest. Evt. udgifter deles med Grundejerforeningen
St. Vangen.

Drøftelse af fremtidig græsklipning på GF’s stier: Forslag fremsat om at tilbyde kontingentfritagelse for grundejere, som vil foretage klipningen. Der kan blive tale om 4 grundejere,
som har naboskab til stierne.
6. Ny sag
Grundejerforeningen St. Vangen har fremsendt mail, hvor det oplyses, at bestyrelsen har
besluttet at opsætte vejkantskilte på Vangensvej med opfordring til forsigtig kørsel i form af
skilte med motiv af et barn med rød ballon og teksten ”Pas på mig”. Grundejerforeningen
St. Vangen vil høre, om GF vil være med i ”kampagnen”.
Bestyrelsen er enig i, at nogle bilister kører for hurtigt på områdets veje, og at GF’s Regelsæts anbefaling af max. 40 km/t er en rigtig god idé. Opsætning af skilte med opfordring til
lavere hastighed er forsøgt før, men med begrænset succes. Bestyrelsen tror mere på en
skiltning med fx max. 40 km/t ved indkørsel til området. Desværre er det så godt som umuligt at få godkendt den slags skiltning uden etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bestyrelsen vil alligevel undersøge muligheden.
7. Økonomi
Kontant kassebeholdning: 1.957 kr.
Bankindestående: 62.411 kr.
20 grundejere mangler at indbetale kontingent. Der udsendes rykkere med gebyr på 100
kr.
8. Festivitas
Julefest, søndag, den 1. december.
Fastelavnsfest 2014 drøftes videre.
9. Diverse
Der opsættes ikke flere hundeposestativer.
Næste møde afholdes ultimo september eller primo oktober

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 8. april 2013, kl. 15, hos Ole
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen og Ingrid Dissing
Afbud fra bestyrelsen: Ivan Lund
Til stede fra suppleanterne: Oluf Kristiansen
Afbud fra suppleanterne: Jost Schlegel
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. GF’s hjemmeside
Datoer for generalforsamling og container opstilling sættes på forsiden.
3. Økonomi
Kassebeholdning: ca. 49.000 kr.
4. Fællesområdet ved Fylleledvej 1
a) Træfældning finder sted fra tirsdag, den 9. april 2013. Udføres af Nordjysk Pilleflis.
b) Til fuld og endelig afregning for træværdi af samtlige træer på den del af fællesarealet,
som Kilden-områdets Grundejerforening forvalter, modtager Anton og Grethe Nielsen
14.000 kr.
c) Udestående arbejder: Opretning af rampe, opretning af hjulspor, ”udjævning/planering”
af del af skrænt til sti nord for søen (overskudsjord placeres i det våde/bløde område),
græssåning i nyt stiareal - overslag 7-8.000 kr. ex. moms. v/Mogens Andersen. Tilbud indhentes også fra Nordjysk Pilleflis.
d) Oluf indhenter alternativt tilbud på hækplanter inkl. plantning + bekæmpelse af japansk
pil.
5. Container opstilling
Container opstilles 24.-26. maj og 11.-13. oktober 2013 - sædvanlig placering på sidevej til
Ryetsvej.

6. Generalforsamling 2013.
Indkaldelse formuleres – Ingrid udarbejder udkast.
Rie udarbejder årsregnskab og budget.
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
Næste møde afholdes mandag, 13. maj 2013, kl. 16.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Ivan Lund
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 6. juni 2013, kl. 19, hos Gert
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing
Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel og Gert Hedegaard
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet (Ivan mangler).
2. Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen forløb roligt og i en hyggelig atmosfære.
Hotel Lisboa levede ikke op til det lovede og forventede.
Brug af tilmelding var vellykket.
Referat og budget uddeles i omslag sammen med indbydelse til Skt. Hans fest.
3. Konstituering af bestyrelsen
Formanden var ikke på valg.
Den øvrige bestyrelse konstituerede sig med Oluf som næstformand, Rie som kasserer og
Ingrid som sekretær/referent.
Suppleanterne: Jost fortsætter som 1. suppleant, og Gert er 2. suppleant.
4. GF’s hjemmeside
Opdatering skal foretages mht. generalforsamling, kontingent og Skt. Hans.
Ole undersøger programmel bag hjemmesiden med henblik på udvidet/ændret brug.
5. Opfølgning på verserende sager:
a) Fællesområdet v/Fylleledvej 1:
For overskuelighedens skyld betegnes den nye sti som område 1, området mellem Ryetsvej og søen som område 2 og Bakken mod Fylleledvej 3, 5, 7 og 9 som område 3.
Område 1: ”Udjævning/planering” af del af skrænt til sti nord for søen og græssåning i stien finder sted snarest. Den nye sti forventes klippet samtidig med områdets andre stier af
Deres Anlægsgartner.
Område 2: Pensioneret entreprenør tilbyder en form for harvning/rivning. Opretning af
rampe finder sted snarest. Området inkl. bålpladsen vedligeholdes ved græsklipning samtidig med Birte B.’s skrænter – udføres af Deres anlægsgartner. Vedligeholdelsen vurderes løbende i samarbejde med Deres Anlægsgartner. Oluf tilbyder græsklipning omkring
søen her og nu.
Område 3: Skal fremstå som naturområde – evt. kan der sås blomsterfrø.
b) Vedligeholdelse af bænke:
Ole og Oluf køber materiale og reparerer bænkene.

c) Status vedr. planlagte og udførte opgaver:
Ulla Jensen har sponseret et affaldsstativ, som vil blive afhentet og opsat på bålpladsen.
Hundeposestativet ved Ryetsvej 14 vil blive flyttet til rampen ved område 2.
GF er betænkelig ved, om spuling af regnvandsledning fra Ryetsvej til område 2 kan afhjælpe vandproblemet i området – GF overvejer i stedet en beplantning tilpasset vådområde.
6. Fællesarealet ved Vangensvej (den grønne lund)
Vangensvej 16 og 17 har fremsat ønske om fældning af nogle træer i fællesarealet pga.
megen skygge. Ole har haft møder med de implicerede. Fældning vil finde sted efter aftale
med St. Vangen Grundejerforening og de 3 påtaleberettigede på Kirkestien.
7. Økonomi
Kontant kassebeholdning: 2.247,55 kr.
Bankindestående: 27.490 kr.
Fremover sammenholdes budget og forbrug.
Kontingent opkræves i juni med seneste indbetaling den 1. juli 2013.
8. Skt. Hans fest
a) Praktisk forberedelse: Ole laver en heks, køber 2 pavilloner og printer 50 Skt. Hans sange. Jost og Gert udlåner grill. Grundejerne supplerer med grene og kvas.
b) Indkøb: Ole og Oluf køber grillbriketter, optændingsblokke, øl og vand. Jost fremskaffer
knust is (afkøling af øl og vand), Rie køber pølser, brød, engangstallerkner, ”skumfiduser”,
kiks, sennep, ketchup, ristede løg og fransk dressing.
c) Indbydelse: Oles forslag bruges og uddeles sammen med referat m.m. fra generalforsamlingen.
St. Vangen Grundejerforening afholder deres egen Skt. Hans fest.
9. Diverse
Forslag til forretningsorden gennemgås og kommenteres. Bruges fremover som internt
arbejdsredskab for bestyrelsen.
10. Eventuelt
Drøftelse af tekst i omslag til referat fra generalforsamling m.m. Ole udarbejder forslag,
som skal omtale Skt. Hans, kontingent og GF’s opfordring til lav hastighed på områdets
veje.
Næste møde afholdes primo august.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 4. november 2013, kl. 15, hos Rie.
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen, Oluf Kristiansen og Ingrid Dissing.
Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel.
Afbud fra suppleanterne: Gert Hedegaard.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. GF’s hjemmeside
På forsiden fjernes ”Jul i grundejerforeningen”. I stedet indsættes invitation til julefest
2013. Under bestyrelsens arbejde indsættes referat fra møde den 30. oktober 2013 med
St. Vangen Grundejerforening.
4. Opfølgning på verserende sager
a. Vedligeholdelse af fællesarealerne
Status herunder indkøb:
 Indkøb af buskrydder til brug i fællesarealerne udsættes indtil videre. Fredes
(Ryetsvej 24) buskrydder lånes med evt. køb for øje.
 Drøftelse af Deres Anlægsgartners arbejde. Arbejdet er udført tilfredsstillende, men
næste år skal tidspunkt for arbejdets udførelse aftales nærmere. Regningerne skal
fremover specificeres, så det tydeliggøres hvor og hvornår arbejdet er udført.
 Bænke og bord m/bænk er renoverede.
Udestående planlagte arbejder på fællesarealerne:
 Fællesarealet syd for Solvang og vest for Ryetsvej (trekantarealet): Skal soigneres
for at hæve de naturæstetiske værdier i GF’s område.
 Fællesarealet ved Fylleledvej 1: I forbindelse med tættere samarbejde om skovplejen afholdes møde med Anton og Grethe Nielsen efter nytår.
 Den grønne lund: Mødet den 30. oktober med St. Vangen Grundejerforening blev
drøftet. Mødet var positivt, og referat fra mødet kan ses på hjemmesiden.
Fartdæmpende foranstaltninger:
 I samarbejde med St. Vangen Grundejerforening opsættes kampagneplakater til
foråret. I samme forbindelse husstandsomdeles en ”flyer”, som opfordrer til at sænke farten.

5. Økonomi
 Kontant kassebeholdning: 1.891 kr.
 Bankindestående: 50.024 kr.
 7 grundejere mangler stadig at indbetale kontingent. Næste skridt er desværre brug
af inkasso.
6. Festivitas
Julefest, søndag, den 1. december:
 Frederikshavn kommune, Center for Park & Vej, sælger ikke grantræer mere.
 Invitation udarbejdes af Ole.
 Rie forestår alt indkøb.
 Juletræ hentes evt. på fællesarealet v/Kunstskoven (aftales). Måske kan St. Vangen grundejerforening levere. Muligheder undersøges.
7. Diverse
Næste møde afholdes mandag, den 6. januar 2014, kl. 16.30, hos Jost.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Oluf Kristiansen
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)
Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 12. november 2012, kl. 18.30 hos Ingrid
Til stede fra bestyrelsen: Ole Østervang, Rie Hermansen og Ingrid Dissing
Afbud fra bestyrelsen: Ivan Lund
Til stede fra suppleanterne: Jost Schlegel
Afbud fra suppleanterne: Oluf Kristiansen

Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Rettelser til punkterne 2a og 2c: Tilbud på såvel udjævning af området som reparation af
rampe efter rodfræsning er fra Vangen Minilæsser v/Mogens Andersen og ikke fra Holmen
anlæg. Referatet blev herefter godkendt og underskrevet.
2. GF’s hjemmeside
Ingrid er fremover ansvarlig for hjemmesiden - i tæt samarbejde med bestyrelse og webmaster.
3. Økonomi og budget
Kassen m.v. overdrages hurtigst muligt til Rie.
Rie udarbejder budget til næste møde.
Kassebeholdning: 52.500 kr.
9 grundejere får udleveret kontingent rykkere igen – denne gang tillagt 100 kr. i gebyr.
4. Markering af Anton og Grethe Nielsens private grund mod fællesarealet ved Fylleledvej 1
Markeringslinjen følger skrænten nord for bebyggelsen mod nordvestre skelhjørne af Fylleledvej 3. Holmen Anlæg leverer og planter 275 Spirea buske snarest muligt.
5. Reparation af adgangsvej/rampe til fællesarealet og udjævning af området efter
sidste rodfræsning
Efter endt brug af tungt maskinel tages beslutning om reparation af rampe og udjævning af
området. Anslået udgift 6.000 kr.

6. Fældning af træer i fællesarealets område 1/GF’s vedligeholdelse
Nordjysk Pilleflis går i gang med fældning af træer i område 1 snarest muligt. Ydergrænserne markeres.
7. Vand- og dræningsforhold i fællesarealet
Frederikshavn Forsyning spørges om vand- og dræningsforhold i hele fællesarealet - herunder evt. tinglysninger.
8. Fremtidig vedligeholdelsesstrategi for fællesarealer og stier
GF’s bestyrelse og suppleanter går i tænkeboks. Strategien fremlægges ved generalforsamlingen.
Pkt. 2b fra sidste møde fsv. udjævning af skrænten fra fællesarealet mod Ryetsvej vil indgå i strategien. Bekæmpelse af japansk pil på samme skrænt vil også indgå.
9. Julefest/juletræ
Julefesten afholdes lørdag, den 1. december fra kl. 16. Ole m.fl. fælder og opstiller juletræ.
Ole køber ”julestads” til træet. Rie køber gløgg, sodavand, æbleskiver og syltetøj.
Grundejerne i St. Vangen Grundejerforening inviteres med til julehyggen.
Afbud fra Ingrid.
10. Eventuelt herunder næste møde
Onsdag, den 14. november, kl. 11 besigtiger Ole, Rie, Oluf og Ingrid fællesarealets område 1 - ydergrænserne for træfældning skal markeres.
Onsdag, den 14. november kl. 13 mødes Ole og Ingrid med Birte Bøggild for at færdiggøre
aftalen om juletræ på hjørnet af Ryetsvej og Vangensvej.
Ingrid udarbejder velkomsthilsen-forslag til nye grundejere i området.
Næste møde: Mandag, den 10. december 2012, kl. 19.

_____________________
Ole Østervang
Formand

_____________________
Ivan Lund
Næstformand

_____________________
Ingrid Dissing
Sekretær/referent

_____________________
Rie Hermansen
Kasserer

Kilden-‐områdets	
  Grundejerforening	
  (GF)
Referat	
  fra	
  bestyrelsesmøde	
  onsdag,	
  den	
  5.	
  september	
  2012,	
  kl.	
  20	
  hos	
  Ivan
Til	
  stede	
  fra	
  bestyrelsen:	
  Ole	
  Østervang,	
  Ivan	
  Lund,	
  Rie	
  Hermansen	
  og	
  Ingrid	
  Dissing
Til	
  stede	
  fra	
  suppleanterne:	
  Oluf	
  KrisGansen
AIud	
  fra	
  suppleanterne:	
  Jost	
  Schlegel

Dagsorden
0.	
  Godkendelse	
  og	
  underskri<	
  af	
  referat	
  fra	
  bestyrelsesmøde	
  den	
  22.	
  maj	
  2012
Referatet	
  blev	
  godkendt	
  og	
  underskrevet.
1.	
  Status	
  vedr.	
  rodfræsning	
  på	
  fællesarealet	
  ved	
  Fylleledvej	
  1
Rodfræsning	
  ﬁnder	
  sted	
  mandag,	
  den	
  10.	
  september	
  2012.	
  Hede	
  Danmark	
  strør	
  græsfrø	
  på	
  arealet	
  
i	
  forbindelse	
  med	
  rodfræsningen..
2.	
  Tilbud	
  på	
  træfældning	
  v/Nordjysk	
  Pille	
  ﬂis
DrøPelse	
  af	
  udgiPsneutral	
  træfældning.	
  Der	
  fremskaﬀes	
  skriPligt	
  Glbud	
  på,	
  at	
  træfældning	
  på	
  
fællesarealet	
  ved	
  Fylleledvej	
  1	
  er	
  udgiPsneutralt.	
  Dato	
  for	
  træfældning	
  aPales	
  med	
  GF.
Prioritering	
  af	
  arbejdet	
  på	
  fællesarealet:
1. Rodfræsning	
  mandag,	
  den	
  10.	
  september	
  2012.
2. Etablering	
  af	
  hæk	
  som	
  markering	
  af	
  Anton	
  og	
  Grethe	
  Nielsens	
  private	
  grund	
  mod	
  
fællesarealet.
3. Træfældning	
  fra	
  medio	
  oktober	
  2012.	
  Der	
  skal	
  ske	
  vurdering	
  af	
  træer	
  Gl	
  fældning.	
  De	
  store	
  
træer	
  ved	
  Niels	
  Busteds	
  grund	
  forsøges	
  aPalt	
  fældet.	
  Familien	
  Dencker	
  spørges	
  om	
  
samarbejde	
  fsv.	
  fælles	
  træfældning.
3.	
  Vedligeholdelse	
  af	
  sNer	
  m.m.
1. RidesGen:	
  Helge	
  Hagen	
  kontaktes	
  med	
  henblik	
  på	
  aPale	
  om	
  ”soignering”	
  af	
  sGen,	
  så	
  
passage	
  er	
  mulig	
  uden	
  gene.
2. Klipning	
  af	
  sGer	
  og	
  fællesareal:	
  Brohus	
  Haveservice	
  kontaktes	
  og	
  gøres	
  opmærksom	
  på	
  
RegelsæZets	
  Gdspunkter	
  for	
  brug	
  af	
  støjende	
  maskinel.

3. Tilbud	
  på	
  vedligeholdelse	
  af	
  sGer	
  m.m.	
  indhentes.
4.	
  Den	
  ”Grønne	
  lund”	
  over	
  for	
  Vangensvej	
  17-‐19
Den	
  ”Grønne	
  lund”	
  ejes	
  af	
  grundejerforeningen	
  ”St.	
  Vangen”.	
  Ønsker	
  om	
  træfældning	
  kan	
  drøPes	
  
med	
  grundejerforeningen	
  ”St.	
  Vangen”.
5.	
  RegelsæUets	
  pkt.	
  7.2	
  –	
  opsNlling	
  af	
  container
RegelsæZets 	
  pkt.	
   7.2	
   reZes 	
  redakGonelt	
   Gl:	
   ”Grundejere	
  skal	
  selv	
   sørge 	
   for	
   bortkørslen	
   af	
   eget	
  
haveaﬀald.	
  Som	
  en	
  service	
  for	
   grundejerne	
  sørger	
  bestyrelsen	
  dog	
  for,	
  at	
  der	
  2	
  weekender	
  om	
  året	
  
opsGlles	
   en	
   container	
   Gl 	
   haveaﬀald	
   i	
   området.	
   Det	
   er	
   vigGgt,	
   at	
   containeren	
   kun	
   benyZes 	
   Gl	
  
haveaﬀald.”	
  Jf.	
  dagsordenpunkt	
  4b	
  ved	
  generalforsamlingen	
  den	
  8.	
  maj	
  2012.
6.	
  Overdragelse	
  af	
  ”kassen”
”Kassen”	
  overdrages	
  Gl	
  Rie	
  i	
  løbet	
  af	
  14	
  dage.
7.	
  Økonomi
1. UdgiPer	
  i	
  forbindelse	
  med	
  Skt.	
  Hans	
  aPen:	
  1.800	
  kr.
2. Status	
  vedr.	
  konGngenGndbetalinger:	
  26	
  grundejere	
  har	
  ikke	
  betalt	
  konGngent.	
  Rykkere	
  
udsendes.
8.	
  Eventuelt
Faste	
  dagsordenpunkter	
  fremover:
 Godkendelse	
  og	
  underskriP	
  af	
  referat	
  fra	
  sidste	
  møde
 Økonomi	
  og	
  budget
 GF’s	
  hjemmeside
Nye	
  grundejere	
  i	
  området:	
  CharloZevej	
  5,	
  Fylleledvej	
  4,	
  Fylleledvej	
  5,	
  Hegnet	
  5	
  og	
  Lillevej	
  2	
  (1.	
  
oktober	
  2012).	
  Formanden	
  sørger	
  for	
  blomster	
  m.m.
9.	
  Næste	
  møde
Tirsdag,	
  den	
  25.	
  september	
  2012,	
  kl.	
  19.

_____________________	
   	
  
Ole	
  Østervang	
  
	
  
Formand 	
   	
  
	
  

_____________________
	
  
Ivan	
  Lund
	
  
Næsgormand

_____________________	
   	
  
Ingrid	
  Dissing	
  	
  
	
  
Sekretær/referent	
  
	
  

_____________________
Rie	
  Hermansen
	
  
Kasserer

