Ki lden-om

ridets

Gru ndejerforen i ng (G F)

Referat af ordiner generalforsamling tirsdag, den 8. mai 2012, kl. 19
i Mollehuset, Frederikshavn

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflagger beretning
3. Kassereren forelegger det reviderede regnskab
4. lndkomne forslag fra medlemmerne
a) Aftale mellem ejeren af Fylleledvej 1 og Kilden-omr6dets Grundejerforening
om vedligeholdelse af det gronne omride ved Fylleledvej 1
b) Opsigelse af aftalen om opstilling af containere i 3 weekender om Aret
c) Vedligeholdelse af stier og gronne omrider - herunder haveaffald og hundeekskrementer
d) Opstilling af juletra i december m6ned pA trekantsarealet ved krydset Ryets-

5.
6.

7.

vej/ Vangensvej
Valg af formand:
PA valg er: Ole Ostervang
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:
PA valg er: Rie Hermansen
lvan Lund satter sit mandat til rAdighed
lngrid Dissing setter sit mandat til rAdighed
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

Formand OIe Ostervang bod velkommen.
1. Valg af dirigent
Ole foreslog Peter Vestmark Nielsen som dirigent. Peter blev valgt enstemmigt.
Peter konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel. Da
der var lidt uro ved sidste irs valg, har bestyrelsen medtaget nummererede stemmesedler
i Ar. Lene Andersen og Hanne Lund blev udnevnt til stemmetellere.

2. Formanden aflegger beretning
Sidste 5rs generalforsamling var en blandet landhandel. Ole h6ber, det gir bedre i Ar. Den
nye bestyrelses forste opgave var at tage kontakt til den afgAende bestyrelse. Der sker
overlevering den 30. juni. Kassereren fAr forst adgang til GF's konto i Danske Bank den
25. august og derfor den lidt sene orientering om kontingentopkrevning. Der var udest6ende vedr. advokat og "forsikringsbetaling" vedr. retssagen vs. Anton og Grethe Nielsen.
Den nye bestyrelses forste kontakt med adv.fa. Hjulmand og Kaptain v/advokat Jakob S.

Johnsen var brev med timepriser pa ham og hans sekreter. En advokattimepris pA 22OO
kr. + moms itimen. Bestyrelsen valgte at stoppe samarbejdet med omgeende virkning
dog manglede svar pa advokatens brev, dat. 30. maj 20'11, til Frederikshavn Kommune.
lvlandat fra generalforsamlingen blev brugt til at "forhandle" med Anton og Grethe Nielsen
om fremtiden for faellesarealet ved Fylleledvej 1. Bestyrelsen har brugt masser af timer pe
sagen. Kommunen var ispil vedr. deklarationen, men svaret p6 adv. Jakob Johnsens brev
fortalte os ikke noget nyt. Kommunen fastholder beslulningen om ikke at udnytte sin pataleret. Kommunen anser sagen for afsluttet uanset domsafsigelsen i retssagen vs. Anton og
Grethe Nielsen. Bestyrelsen valgte derfor at tage sagen iegen hand.

-

Bestyrelsen har oprettet en hjemmeside, her kan de fleste kan ga ind og blive orienteret.
Grundejerne kan velge at modtage nyhedsbreve pa email. Formanden kan kontaktes via
hjemmesiden. I er er indkaldelse til generalforsamling med tilhorende bilag bade sendt ud
elektronisk og uddelt pe papir. Lisbeth Derry, Vangensvej 6, er webmaster pa hjemmesiden. Al begyndelse er jo svar, og det samme galder hjemmesiden, men nu er vi i gang.
Ridestien/gl. kirkestifra Fylleledvej til Rideskolen forbi Helge Hagens ejendom: Kommunen har ijanuar meddelt, at der ikke er baggrund for at foretage videre i sagen, idet svingene ikke anses for at udgore storre risiko, end man kan forvente, nar man fardes ad stier
inaturen. Sa stien forbliver, som den er nu.

Fallesomredet ved Fylleledvej 1: Vi ansogte om at blive momsfritaget for udgifterne til
etablering af rampe, faldning af grantraer m.v., men det kunne ikke lade sig gore. Helge
Hagen har vi haft god dialog med vedr. adgang til fellesomredet. Dialogen er stadig i gang
med god tone. Helge Hagen har bedt om, at naboer ikke bruger hans del af fellesarealet
som affaldsplads - gaelder ogs6 haveaffald.

"Gresklipper" Brohus klipper gras pa stier og i fellesarealet. Hvad betaler vi for? Der er vi
ogsa idialog. (lngrid orienterer senere)
Da bestyrelsen blev konstitueret, valgte bestyrelsen, at suppleanterne skulle deltage i bestyrelsesmoderne for at fa en bred vifte af meninger og holdninger. Jost (1. suppleant) har
deltaget meget, Vivian (2. suppleant) var forhindret. Ved visse beslutninger har Jost ikke
deltaget. da han ikke har stemmeret.

Skt. Hans aften med bal m.v. blev aflyst sidste 6r, men iar skal der igen hygges Skt. Hans
aften, og der bliver bal pa fellesarealet ved Fylleledvej 1. Braende til belet modtages ikke
endnu, men vi skal nok sige til igod tid.
Hermed slutter formandens beretning. Peter sporger, om der er sporgsmal?
Niels Busted beder om ordet og siger, at Helge Hagens magel-gsomrade ogsa er en del
af fellesarealet og mener derfor ikke, at der skal vare dialog om adgang til omredet.
Ole svarer, at det er bedre at vare i dialog, inden man bare "indtager" omrSdet. Helge Hagens del af fallesarea let er omfattet af deklarationen, ting lyst 31 . maj 1963. Det betyder,
at der pa Helge Hagens areal gaelder samme servitut som ifallesarealet.
Formandens beretning godkendes.

3. Kassereren forelagger det reviderede regnskab
Regnskabet var udsendt med indkaldelsen.
Sven @stergaard papegede en posteringsfejl, idet udgifter til trykning pa 4.578,'10 kr. var
udgiftsfort sidste er og kan derfor ikke komme med igen iar. Sven kommenterede regningen fra generalforsamlingen sidste ar pa Mollehuset - regningen bliver forevist og lyder pe
de 11.866 kr., som fremgAr af regnskabet. Sven forstar ikke, hvorfor de 3 manglende kontingentindbetalinger er medregnet som kontingentindbetaling. De skulle have veret konteret under tilgodehavender. I indkaldelsen mangler at ste, hvor regnskabet ligger til gennemsyn - star iVedtagternes S 6.
Der foreslas, at det aktuelle regnskab suppleres med sidste ars regnskab. Ole @stervang
foreslar, at regnskaberne, ogs6 for de senere Ar, kan ses pe Kilden-omradets hjemmeside'

Frits Overgaard foreslAr at fA uddelt budgeuregnskab pa papir aht. kommentarer.
Kan regnskabet godkendes med de fejl der er? Og som rettes senere
Regnskabet godkendes.
Budgettet gennemges:
Formanden fAr ordet og siger, at budgettet er lavet meget overordnet med henblik pa de
fremtidige udgifter til fallesarealet ved Fylleledvej 1.
Der sporges, om grantrastammerne p6 fellesarealet kan selges/kobes Det kan de ikke,
idet treei og flis er indregnet i Hedeselskabets billige tilbud pa kr. 20 000. John Gronlund
sporger, om det er inkl. moms - og det er det.

4a. Aftale mellem ejeren af Fylleledvej 1 og Kilden-omradets Grundejerforening om
vedligeholdelse af det gronne omrade ved Fylleledve.i 1
Aftalen er kendt af alle, idet den er udleveret som bilag sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ob Asbrvang:
Siden 1989 har sagen om fellesarealet ved Fylleledvej 1 staet pa, det er meget lang tid
Den tid, Ole har boet her (4 6r), har denne sag vaeret med pa generalforsamlingerne og
fyldt meget. Omkostningstung i tid for alle der har vaeret indblandet. De okonomiske omkostninger har ogsa veret store. Heldigvis blev regningen pa 143.837,50 kr. for retssagen
dekket af grundejernes retshjelpsforsikring. Anton og Grethe Nielsen betalte deres egne
sagsomkostninger.
For bestyrelsen var det vigtigt, at tonen blev god. Det drejede sig ikke om, hvem der kunne
rabe hojst m.m. Da den tidligere bestyrelse sidste ar blev nedstemt og afgik, fik den nye
bestyrelse mandat til at fe lost sagen pa ordentlig vis. Det har vi gjort, vi har lavet en samarbejdsaftale, der tilgodeser interessenterne i omredet. I aftalen star der bl.a., at skovplejen i landzone/lovtraomredet skal udfores i samarbejde mellem Grethe / Anton og bestyrelsen. Der er smuthuller for begge parter, men den fritager generalforsamlingen for en ny
retssag, da der er lavet en rigtig god aftale.

Sporgsmal til aftalen:
Frits Overgaard: Naturagstetiske verdier hvad er det?
Ole svarer: astetik har intet facit - utallige filosoffer har diskuteret emnet, men er ikke
kommet til en konklusion. Bestyrelsen mener, at de naturaestetiske v@rdier, som nevnes i
Vedtegternes S 1, bl.a. handler om at bevare Kilden med udsigt - derfor er de naturestetiske verdier navnt iaftalen.
Niels Busted: Vil gerne hore, om aftalen skaltil afstemning - isa fald har han nogle
sporgsmal: hvorfra har GF opfattelsen af, at aftalen er i overensstemmelse med deklarationen? Niels mener, at det er forkert, at aftalen er lavet uden advokat for GF, nar Antons
son er med som advokat.
Ole svarer: Aftalen er indgeet mellem Grethe / Anton og bestyrelsen, ikke med Troels
(sonnen). Bestyrelsen har redfort sig med mange og faet vejledning, hvor den syntes, det
har varet nodvendigt. Aftalen overholder deklarationen, idet aftalen netop indgas med
baggrund i deklarationen. LsvtreomrAdet i landzone er udliciteret fsv. skovpleje.
Niels: Mener, at den gamle bestyrelse har arbejdet pe at fa feldet treer rundt omkring ved
at kreve overholdelse af deklarationer. Det mener han ikke, at den nye bestyrelse har
gjort i denne sag. Han mener ikke, at man kan fa en uvildig advokat til at tilkendegive at
deklarationen er overholdt. Man kan ikke lave en aftale med et "husnr'" om at skovpleje en
grund. Niels mener ikke, at aftalen er lavet i overensstemmelse med deklarationen.
Ole svarer: Der star ikke nogle steder i deklarationen, at der ikke kan laves en aftale.
Udgangspunktet har veret at lave en aftale for at afslutte en sag fra 1989. Sagen har varet befengt med ukvemsord m.m. - og bestyrelsen onsker nu at fa sluttet sagen, se der
kommer fred og fordragelighed i Kilden. Aftalen er lavet pa samarbejde og fordragelighed
- i en tone, hvor vi kan tale pant til hinanden.
Niels blev spurgt om, hvor det pracis er, at aftalen ikke respekterer deklarationen. Niels
svarer ikke.

Troels: Busted glemmer, at det under retssagen blev konstateret, at omradet blev holdt
som en park. Og ja, jeg er advokat, men aftalen er lavet mellem Anton / Grethe og bestyrelsen
Oluf Kristiansen: I deklarationen star der, at fallesarealet skal vare parklignende omrede.
I aftalen star der skovpleje, hvorfor denne endring? Aftalen er eben for forskellige fortolkninger. Aftalen kan opsiges ved mislighold, hvad er dette? Kan denne sa opsiges, n6r som
helst. Pleje af omr6det overlades til Anton, det mener jeg ikke, Anton kan overkomme.
Troels: Mislighold som opsigelsesgrund for en aftale bruges generelt.

ole: l\ilener ikke, der er den store forskel pa, om der star park eller skov. Aftalen er "blod",
GF far det omrade, man gerne vil have, Anton og Grethe far det omrade, de gerne vil ha-

Troels: Grunden til, at aftalen blev lavet, var for at fA fred, Anton og Grethe har io som mel
at fa solgt ejendommen, og sa skal aftalen galde for nye eiere. Skovplejen skal ogsa varetages af nye ejere.
lvlona Kristiansen: Vi har talt med hinanden igennem mange er og forstar ikke, at Anton og
Grethe ikke tager imod hjalpen fra os, da der er mange veltede traer, sme selvsaede
treer, som man gerne vil have ryddet. Der skal laves stier m.m.

Ordstyrer stopper intern diskussion.

Jens Huulgaard: Man har brugt % mio. pe retssag, hvorfor ikke bruge pengene pa pleje.
Hvorfor kober dem, der gerne vil have grunden, ikke Antons hus, stykker grunden fra og
s€lger huset, si har man grunden. Traerne skal faldes for at fa udsigt, ejendomsverdier
er steget nu, da treerne er nede, men ingen vilflytte til Kilden pga. al den ballade, der har
v@ret igennem arene.
Rie Hermansen: Huspriserne stiger. Da vi kobte huset, betalte vifor udsigten, den pris vil
vi gerne have retur, nar vi salger huset.
Torben: Med agvl og kevl er det nermest umuligt at salge hus. Giver bestyrelsen stor ros
for samarbejdsaftalen, folk var trastte af al den ballade.

Oluf Kristiansen: Bliver skov rettet til park?
Ole: Svarer nej.
Torben: Mener, det er ligegyldigt, om der star skov eller park.
Peer Porsmose: Sidste 6r fik bestyrelsen mandat til at indge aftale, men fik ikke mandat til
at sette det i verk.
Ole: Aftalen underskrives i december 2011. lnden da havde vi kontaktet forskellige firmaer
for at indhente tilbud pe trafaeldning m.m. Hedeselskabet var billigst.
Rie fer ordet: Jeg er kontaktperson til Hedeselskabet og regner ikke med, at aftalen skal til
afstemning. Hedeselskabet er i neerheden og kommer, fordi der er frost dvs. vejret er perfekt til arbejdet. Derfor gik projektet i gang, inden afslemning.

Mona Kristiansen: Efterlyser igen svar fra Anton om, hvorfor de ikke vil tage mod hjelp tii
trefeldning m.m. Grethe vil ikke se gerne svare.
Troels: Da Hedeselskabet er i gang, er nogle grundejere ved at fa Hedeselskabet til at
ierne traer i "skovplejeomradet". Derfor vil Anton og Grethe ikke have hjalp.
Oluf Kristiansen: Oplyser, at det er ham, der har talt med Hedeselskabet. Har for hjulpet
Anton med trafeldning. Har kontaktet Hedeselskabet for at fa et tilbud pe, hvad det vil
koste at rydde op i lovtraomradet.
Troels: Anton og Grethe vil ikke indga i noget samarbejde, far aftalen med bestyrelsen er
godkendt af generalforsamlingen.
Kurt Rasmussen: Mener, at aftalen nu skal til afstemning, da droftelserne ellers bliver ved.

Niels Busted: Synes, at bestyrelsen er meget stefast pa, at aftalen ikke skal godkendes af
uvildig advokat og mener, at resultatet af afstemningen kun kan godkendes' hvis en uvildig
advokat kan godkende aftalen. Ellers mener han, at aftalen er ugyldig.

Ole: Pataler Niels Busteds meget frembrusende og ret truende talemade og synes' det er
meget ubehageligt. Ogsa ubehageligt med det uddelte smedebrev. Ole mener, at man
kan stemme nej, hvis man "meske" vil risikere en ny retssag. Eller stemme ja - og fa et
fredeligt omrede med ro og god tone.
Salen drofter, om der skal stemmes ved handsoprakning eller skriftligt? Der stemmes om
skriftlig afstemning ved hendsoprekning. Flertal for skriftlig afstemning.

Stemmeseddel nr. 1 bruges

-

der skal skrives ja eller nei til aftalen.

Pause. Der telles stemmer.
Resultat af afstemning: 52 ja

-

15 nej

-

2 blanke. Klapsalver.

En forglemmelse: Energiradgiver Bo Bechfeldt bydes omsider velkommen, og der opfordres til at stille Bo sporgsmal efter generalforsamlingen.

4b. Opsigelse af aftalen om opstilling af containere i 3 weekender om 6ret
Ole oienterer:
Der skal ikke ske stor revolution. Der opstilles container 3 gange erligt pa sidevej til Ryetsvej, er der stadig behov for dette? Korer folk selv deres affald vak? Skal vi blive ved med
at bruge penge pa containere?
Bjarne Nielsen kommenterer, at hvis containeren fjernes, vilfolk i stedet lave bal, sa bibehold dem.
Rikke Kristensen samtykker, da hun som nabo kan se, at de bliver godt brugt.
lngrid foreslar, at der kun opstilles container 2 gange arligt. Evt. 2 containere 2 forskellige
steder i omradet.
Bestyrelsen far positiv stemning for containerordningen og overvejer nye tiltag

4c. vedligeholdelse af stier og gronne omrader - herunder haveaffald og hundeeks'
krementer
lngid oienterer:
Bestyrelsen har droftet, hvor "gresklipper" Brohus skal klippe gras. Stier og gronne omrSder vises p6 ko(. Brohus har givet tilbud pe ca. 22.000 kr. for arlig sason-vedligehold af
grasarealer og stier.
GF har vedligeholdelsespligten af fellesarealeuden grsnne lund med adgang fra Vangensvej ud for nr. 17. Fellesarealet passer sig selv og er en travetur veerd.

Udsigtsstien bliver vedligeholdt af de grundejere, som har grunde ud til stien
naturligvis tage over, hvis naboerne til Udsigtsstien stopper gresklipning.
Udsigtsstiens fodangelse, langs ostskel af Solvang
keret af kompostkasse, sten m.m.

'1

-

GF skal

og 3 til fellesarealet nord for, er blo-

Fallesarealet pe den lille trekant nord for Ryetsvej 14 vedligeholdes af Anton og Grethe.
Der er dialog med Helge Hagen om sti til f@llesomradet ved Fylleledvej 1 - denne adgang
og stien mellem Fylleledvej 15 og 17 indgar i GF's langsigtede planlegning af vedligehold.
Stien fra Dalvang til Ryetsvej (Bamsestien) skal GF ikke vedligeholde
market, at der er feldet nogle traer fra kommunens side.

-

men det er be-

Ole har kontakt med St. Vangen Grundejerforening. De vedligeholder selv deres gronne
omrader.
Hvordan er stemningen for selv-vedligeholdelse? Sven orienterer om, at GF for har haft
busk-rydder m.m., men det blev noget verre rod.
lngrid indskyder, at vi kommer til at bruge ca. halvdelen af GF's indtagter, hvis vi betaler
os fra vedligeholdelse.
Skal GF investere i maskinel og finde en person iomrAdet med lyst til gresklipning eller
fortsat betale sig fra det?
Der er stemning for, at vi betaler os fra vedligeholdelse.

Haveaffald
Der skal ikke smides haveaffald pa gronne omrader eller hos naboer

Hundeekskrementer
Hundeejere skal rydde op efter sig selv. Der er opsat nye stativer, sa brug dem. Husk at
tage hundeposerne med hjem - smid dem ikke hos naboen.
4d. Opstilling
Vangensvej

afjuletra i december maned pe trekantsarealet ved krydset Ryetsvej/

Der opstilles juletree i december mAned pa hjornet af Vangensvej og Ryetsvej. Der arbejdes pa, om der kan komme lys pe traeet.
5. Valg af formand
PA valg er Ole Ostervang.
Ole sagde sidste ar, at han kun tog 6t ar med det formal at lave en aftale med Anton og
Grethe. Nu vil han gerne arbejde videre i den gode And og fa bragt den gode tone tilbage
pa banen igen.
Ole blev genvalgt med stor klapsalve - Ole fik dog lige ros med af lngrid.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

PA valg er Rie Hermansen

- snsker genvalg

lvan Lund - stiller sit mandat til r6dighed
lngrid Dissing - stiller sit mandat til r5dighed.
Dirigenten sporger, om andre har lyst til at stille op. Der foreslAs genvalg af alle 3, og det
godkendes med klapsalve.
Valg af 2 suppleanter
Jost Schlegel opstiller igen som suppleant - og velges.
Oluf Kristiansen stiller gerne op - og velges.
Valg af 2 revisorer:
Helle Selsmark-Larsen genvelges.
Sven Ostergaard - velges.

7. Eventuelt
Bjarne Nielsen eftersporger, at lngrid giver "rundvisning" pA GF's stier. Dato meddeles pA
vores hjemmeside.

lvan: Beder om, at nAr man indbetaler, er det vigtigt at notere navn og adresse. Kontingentet fortsetter pA kr. 500 kr.
Dirigenten takker af for i aften

- og giver ordet til energirAdgiver

Bo Bechfeldt.

Bo orienterer:
Kommunen vil gerne vere gron, og Bo kommer gerne rundt og give uvildig vejledning til
grundejere. 30 % af vores udgifter 96r til forbrug, sa kommunen vil vere behjelpelig med
besparelser. Det er ganske gratis at f6 r6dgivning. Ringimail til Bo og fA et besog af Bo.
Termografering kan ogsA laves, men det skal foreg6 i vinterm6nederne, da der skal vare
store temperatu rforskelle.
O/e: Iakker for tillid i forbindelse med godkendelse af aftalen med Anton og Grethe. Takker for valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer. Fornemmer en forsoning og en stemning, som peger den rigtige vej. Stor forventning til naste 6r, tingene bliver sat i drift
bruger tiden pA grundejerforeningen og ikke pA avl og kevl. Der er talt om forskellige ting,
container, juletra mm.
Herligt, vi er kommet sA langt, at vi kan hilse pent p5 hinanden og tale venligt med hinanden.

-

Peter
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