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Kilden-områdets Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 27. maj 2017, kl. 15:00 hos Sven 

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

Dan Krogh. 

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 2. maj 2017 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

2. Godkendelse samt underskrivning af referat fra generalforsamlingen den 23. maj 

2017  

Referat blev godkendt og underskrevet 

3. Konstituering af bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig selv ved følgende medlemmer: 

Formand Sven Østergaard 

Næstformand Oluf Kristiansen 

Kasserer Rie Hermansen 

Sekretær Gitte Toft 

Louise Lindgaard Sørensen, 1. Suppleant 

Dan Krogh, 2. Suppleant 

4. Status vedr. de grønne områder og korrespondancen med advokat Horn:  

Møde med advokat Nicolaj Horn på Solvang 3, fredag den 19. maj 2017. Advokat Nicolaj 

Horn sender efterfølgende brev, med at sagen er afsluttet fra hans side. 

Brevet vedr. vores park plan er sendt til kommunen, hvor vi vil afvente udfald inden der 

bliver taget stilling til næste step i henhold til status vedr. det grønne område ved Fylleledvej 

1. 

5. Nyt brev fra advokat Fogh-Andersen 25. maj 2017: 

Bestyrelsen vil sende et svar brev med tak for modtagelse til advokat Fogh-Andersen 

6. Skt. Hans fest 23. juni 2017, planlægning – hvem gør hvad: 

Ingen fra bestyrelsen kan deltage den 23. juni 2017 

(Oluf og Sven deltager alligevel/Red.) 

Der tages kontakt til Aktivitetsudvalget, som må stå for planlægningen 

Ulrik kommer som vanligt med 1-2 Gas-grill,  

Der bliver købt ind til festen af – Rie, Oluf samt Aktivitetsudvalget i henhold til to do liste. 
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7. Udsendelse af referat fra generalforsamlingen, invitation til Skt. Hans fest og 

Indbetalingskort til kontingent for år 2017/2018: 

Referat for generalforsamling skal udsendes snarest dog efter den 1. juni 2017 sammen med 

indbetalingskort til kontingent for år 2017/2018 og invitationen til Skt. Hans. Bestyrelsen 

deler rundt som de plejer hvor det er muligt. 

Sven pakker kuverter med påført navn/adr. så vi sikrer at det rigtige indbetalingskort tilgår 

den rigtige grundejer. 

Vi venter med at omdele brevet til primo juni, så Skt. Hans festen ikke ryger i glemmebogen 

ved for mange grundejere. 

8. Brev til PL vedr. forespørgsel om retshjælp i lejesagen på det grønne område: 

Sven vil skrive til PL for at høre om vi har mulighed for at få retshjælp derigennem vedr. en 

evt. sag om udleje af det grønne område ved Fylleledvej 1. Hvis ikke det er tilfældet, er der 

enighed i bestyrelsen til at vi melder grundejerne ud af denne forening, dette så skal ske 

inden den 30. juni 2017. 

9. Eventuelt: 

Oluf står for at få lavet kort over stierne i områderne. 

Rie tager kontakt til Georg B. Severinsen, Solvang 11, vedr. græsslåning på stien mellem ham 

og nr. 13 samt ned til stiens slutning. 

10. Næste møde: 

Vi påregner engang ultimo august/primo september. 


