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Kilden-områdets Grundejerforening 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 13.8.2019 kl. 19:00, hos Oluf Kristiansen, Fylleledvej 7. 
 
Til stede var: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen, Gitte Toft, samt suppleanterne 
Anna Bladh Olesen og Uffe A. Olesen. 
 
 
 

1. Godkendelse samt underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde 14.3.2019 
Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

2. Godkendelse samt underskrivning af referat fra ordinær generalforsamling 23.5.2019 
Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen, Gitte indhenter ordstyrerens 

underskrift (Solvang 4) ved en senere lejlighed. 

3. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at give sig selv en god middag. Derfor 
vil jeg foreslå at vi engang i september går ud og spiser (bestyrelsen med ægtefæller), dato 
bør fastlægges nu. 
Rie vil reservere bord på Restaurant Gratværk, Havnegade 7, til fredag den 20. september 

kl. 18:30, hvis prisen kan holdes nede på et rimeligt niveau. 

4. Som flere allerede er orienteret om, har formanden solgt sit hus på Solvang 3 til endelig 
overtagelse den 1. september 2019. Derfor skal næstformanden fungere som formand indtil 
næste generalforsamling og bestyrelsen skal suppleres med en suppleant. 
Oluf Kristiansen indtræder som grundejerforeningens formand fra 1. september og frem til 

næste generalforsamling. Desuden træder suppleanten Uffe A. Olesen samme dato ind i 

bestyrelsen og Uffe vil fungere som næstformand indtil førstkommende ordinære 

generalforsamling. 

5. I forbindelse med formandsskifte er der en del dokumenter, som skal ændres. F.eks. adgang 
til hjemmeside og mail, begge hos One.com, Bankadgang hos Danske Bank m.m. 
Sven ændrer inden 1. september ejerforholdet hos One.com til Oluf Kristiansen og overgiver 

samtlige brugernavne og adgangskoder dertil skriftligt til Oluf. 

Anna Olesen gav indtryk af, at hun måske kunne forestå hjemmeside og sociale medier. 

Bankadgang hos Danske Bank forbliver foreløbig som den er, idet Sven har lovet at hjælpe 

Rie med regnskabet frem til den kommende generalforsamling. 
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6. Økonomi v. kassereren. 8 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent! - 3 medlemmer har 
betalt 2 gange og 2 medlemmer har betalt 500,- kr. Bankbeholdning i dag kr. 116.526,84. 
Der udsendes første rykkerskrivelser og tilbagebetalinger inden udgangen af august måned. 

7. Vedligeholdelse af stier, Klipning af beplantning som hindrer/hæmmer passage? - 
pålægning af stabilgrus? 
Et nyhedsblad som opfordrer grundejere til at vedligeholde beplantning mod stier og 

rabatter udsendes hurtigst muligt. Det skal fremgå af opfordringen, at beplantningen skal 

holdes inde på egen grund, hvis grundejeren vil undgå at foreningens gartner kommer og 

gør arbejdet! 

Uffe vil gerne hjælpe med omdelingen. 

Oluf og Uffe vil derudover i nær fremtid besigtige stierne med henblik på evt. manglende 

grusbelægning. Det er vigtige at eventuel pålagt grus bliver komprimeret af hensyn til 

senere græs opvoksning. 

8. Eventuelt 
Rie undersøger om der er bestilt container til efteråret, med henblik på at få datoen med i 

ovenstående nyhedsblad. 

9. Næste møde. 
Oluf indkalder når behov viser sig 


