
Side 1 af 3 
 

 

 

Kilden-områdets Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016, kl. 15:00 hos Sven. 

Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen, Caroline B. Falberg, 
samt suppleanterne Dan Åke Krogh og Louise L. Sørensen. 

1. Konstituering af ny bestyrelse 

Caroline overtager rollen som sekretær/referent fra Gert. Derudover er der to nye 
suppleanter: Dan Åke Krogh og Louise L. Sørensen. Sven fortsætter som formand, Oluf som 
næstformand og Rie som kasserer. 

2. Godkendelse samt underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde d. 3. Maj 2016, samt fra 

generalforsamlingen den 10. maj 2016 

Da det er underskrifter fra den tidligere bestyrelse der skal bruges, sørger Oluf for at Gert får 
sat sin underskrift. Oluf skal samtidig bede Gert om at aflevere mappen med referater til 
Caroline. 

3. Omdeling af generalforsamlingsreferat, samt kontingentopkrævning 

Dan. Louise, Oluf og Caroline delte det imellem sig og sørger for at det er ude i alle 
postkasser senest 10.06.2016 

4. Hjemmeside 

Domænet er omsider blevet flyttet fra Oluf til selve Grundejerforeningen. Sven tager kontakt 
til Lisbeth for at aftale nærmere detaljer. Der skal info på hjemmesiden om vores Sct. Hans 
fest + næste container dato (7-9 okt. 2016) 

Nævn vores Facebook gruppe på forsiden, så folk bliver opmærksomme herpå. 

5. Status på nedgravning af rør/dræn ved bålpladsen 

Såfremt opgaven skal løses inden Sct. Hans skal det være i uge 23. Ellers skal det først være 
efter Sct. Hans. 

Plan A) Dan undersøger om han har en god kontakt der kan påtage sig denne opgave 
”billigt”. Dan kontakter herefter Oluf og de aftaler nærmere. 

Plan B) Oluf kontakter Michael Fisher for et tilbud. 

6. Sct. Hans Aften – torsdag d. 23. juni 2016 
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Vi har delt ud hvem der gør hvad og Oluf sender listen rundt, så ingen er i tvivl. Vi satser på 
dejlig solskin, leg for børn i alle aldre, sprøde pølser, et stort bål, en hylende heks og ikke 
mindst skønsang og hygge ☺ 

Der er blevet delt et opslag på vores Facebook gruppe om at folk endelig skal aflevere deres 
brændbare haveaffald på bålpladsen. Og det bliver opslået igen ugen inden Sct. Hans, 
såfremt bålet stadig ikke er stort nok. Derudover sætter Oluf et hjemmegjort skilt op ved 
Ryetsvej (ved pladsen). 

7. Fodboldbane 

Der er modtaget indtil videre 2 tilbud på rydning, planering klargøring af areal til 
fodboldbane: 

1. Vangen Minilæsser: 62.764 kr. + moms 

2. Hans Olesen: 22.500 kr. + moms. 

Hertil skal der tillægges såning af græs + evt. buske som skal markere en skellinje indtil Birte 
Bøggilds have, samt 2 x fodboldmål. 

Det blev vurderet, at Grundejerforeningen ikke pt. har økonomi til et sådant projekt, da der 
”kun” er 14.000 kr. til rådighed på budgettet.  Derfor blev det aftalt at der skal søges fonde 
etc., for at samle penge ind, før vi går videre med sagen. 

Ekstra info: Siden vores møde har Caroline og Louise været i kontakt herom. Louise har søgt 
en fond på kommunen og har også lagt en forespørgsel ind hos ”Park og vej”, som vil 
undersøge sagen videre og komme retur. Derudover er vi ved at undersøge andre 
muligheder for at vi kan ”komme i gang” og måske endda med fælles arbejdskraft få 
påbegyndt arbejdet med rydning af området i denne måned. Det er noteret at vi har 14.000 
kr. i ”kassen” i dette budget, og vi vil se hvor langt vi ved fælles hjælp kan komme for disse. 
Målet er at få ryddet og klargjort arealet, således at vi kan så græs i september. I opdateres 
løbende pr. mail omkring udvikling af dette projekt. 

8. Græsslåning 

Græsset bliver i denne sæson slået hver 14. dag, hvilket gerne skulle være noget bedre end 
sidste år. Alle stier skal også slås hver. 14 dag, men skråningen op mod volden på Ryetsvej, 
bliver kun slået 1 gang om mdr. Der er utilfredshed med at kanten på Ryetsvej ikke bliver 
”slået” (hevet ukrudt op), det ser ikke pænt ud. Rie nævner det for Hans. 
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9. Trafiksikkerhed  

Der køres for hurtigt på især Vangensvej og Ryetsvej. Oluf har i den forbindelse sat vores 
gamle skilte op, som omhandler trafiksikkerheden. Det er samtidig blevet nævnt i 
facebookgruppen. Vi håber at det hjælper. 

10. Næste møde. 

Næste møde planlagt til 23. august 2016, kl. 15:00 hos Caroline, Ryetsvej 18. 
 
 
 
 
 
________________________ ______________________ 
Sven Østergaard Oluf Kristiansen 
Formand Næstformand 
 
 
 
________________________ _______________________ 
Caroline B. Falberg Rie Hermansen 
Sekretær/referent Kasserer 


