Kilden-områdets Grundejerforening
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. august 2017, kl. 19:00 hos Oluf
Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Gitte Toft, suppleanten Dan Krogh samt Louise
Lindgaard Sørensen.

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 27. maj 2017
Vi mangler Rie’s godkendelse af referatet inden endelig godkendelse fra hele bestyrelsen.

2. Status vedrørende grønne områder, - mail fra Landinspektør Lars Enevoldsen, Teknik &
Miljø, Frederikshavn Kommune.
Dan mener, at vi vender tilbage til Lars Enevoldsen med forslag til møde, hvor Helge Hagen også
bliver inviteret med, for at se om vi kan få en afslutning på sagen vedr. Fylleledvej 1. Forslaget bliver
vedtaget. Sven skriver mail til Lars Enevoldsen.

3. Status Fodboldbane, hjørnet Ryetsvej/Vangensvej.
Louise mener at der skal til at holdes en indvielse evt. med øl, vand og pølser, som vi tidligere har
talt om skulle finde sted i august. Der bliver foreslået, at der skal købes 5 mandsmål, gerne brugt.
Louise vil undersøge og finde målene, og herefter sende indbydelse ud på indvielsen Endvidere har
Louise talt med Lars Enevoldsen, vedr. forsikring angående fodboldbanen. Lars Enevoldsen mener
det er vigtig at vi får noget sort på hvidt fra grundejer Birtes side i henhold til brug af banen, selvom
grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten. Vi taler om at få Rie til at lave en skrivelse til Birte
til underskrift, og så vil Oluf og Sven tage den med op til Lars Enevoldsen på samme møde vedr.
Grønne områder.

4. Hjertestarter.
På generalforsamlingen den 23. maj 2017, var der en grundejer, der kom med et forslår på at det
også kunne være godt med en hjertestartet i Gl. Kilden, hvilket alle fremmødte syntes var en god
ide.
Vi har skrevet ansøgning til Tryg-Fonden med opsætning på Ryetsvej, Svend renskriver og sender
ansøgning, som skal være indsendt inden den 1. september 2017. Side 2 af 3

5. Nabohjælp Skilt.
Oluf kontakter Frederikshavns Kommune, med hensyn til tilladelse til at sætte nabohjælp skilt op,
og om det evt. må være sammen med skiltet lukket boligområde, eller hvor det evt. eller må stå.

Side 1 af 2

6. Afgrænsning af sti mellem Ryetsvej 40 & 44
En grundejer foreslog at der kunne sættes to store sten op ved stien ned til skoven ved Ryetsvej
42/44 (ned mod Stæten). Vejen kunne være blevet brugt af indbrudstyve til flugtvej. Stien er
beliggende mellem matrikel nr. 36D/36K, oprindeligt en gammel Kirke vej, men da det er
grundejerforeningen der står for vedligeholdelse, kan vi ikke se hvem det skulle komme til gene for,
men for en sikkerheds skyld vil Oluf spørge Frederikshavn Kommune om tilladelse.

7. Distriktsudvalget.
Byrådsmedlem Brian Kjær som bor i Ny Kilden er medlem af distriktsudvalget.
Louise vil (via Face) skrive til Brian Kjær, for at oplyse ham om, at der er 4 grundejerforeninger i
hele Kilden område, samt at vi gerne vil være en del af distriktsudvalget.
Som medlem af distriktsudvalget, for man mulighed for at søge legater.

8. Eventuelt.
Stien som går forbi Helge Hagen (Gl. Kirkesti) for enden af Fylleled – hvem vedligeholder den, der er
helt lukket fra bænken og ned (Mirabelle Krattet). Oluf vil også tage det spørgsmål med til
Frederikshavns Kommune.
Så skal vi have budt vores nye grundejere velkommen på
Solvang 2
Fylleledvej 9B
Ryetsvej 15
Det tager Rie sig af.

9. Næste møde.
Sven vil indkalde til nyt møde, når mødet med Lars Enevoldsen er afviklet, hvad muligvis vil blive
inden udgangen af september.
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