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Kilden-områdets Grundejerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.00 hos Sven Østergaard, Solvang 3. 

Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen og Rie Hermansen. 

 

 

 

1. Godkendelse samt underskrivning af referater fra bestyrelsesmøderne 7.2.2018 og 

19.2.2018 

Begge referater blev underskrevet af de tilstedeværende. 

2. Hjertestarter, status 

Sven har været i kontakt med de andre grundejerforeninger i Kilden som alle er positive 

overfor at anskaffe en hjertestarter til vort område. Vi skal dog ikke forvente økonomisk 

støtte hertil fra Trygfonden. Fordelingen af udgifter til anskaffelse og drift er foreslået fordelt 

efter antal af medlemmer i de enkelte foreninger. Udgifterne for vor forening anslås at være 

ca. 15.000,- kr. som engangsudgift og en årlig driftsudgift på ca. 2.000,- kr. 

Placering af hjertestarteren er ikke fastlagt. Sven følger sagen. 

3. Igangsætning og realisering af den af Frederikshavn Kommune godkendte parkplan. 

Det er klart, at realiseringen af parkplanen nødvendiggør en prioritering af opgaver under 

hensyntagen til vigtighed, resurser og økonomi. Planlægningen for hvilke opgaver der ønskes 

gennemfør i år er allerede igangsat, således at et økonomisk budget herfor kan fremlægges på 

den kommende generalforsamling. 

Biolog Bo Chr. Sørensen har været kontaktet af Sven for fortolkning af enkeltheder i den 

godkendte parkplan. 

4. Svar på mail af 1. marts 2018 fra Lars Fogh-Andersen 

Vi afventer med at svare på denne mail, da vi efter en drøftelse fandt det bedre at invitere 

Fylleledvej 1 og Helge Hagen til et møde, hvor vi kunne orientere om gennemførelsen af 

parkplanen. Foreløbig dato for dette orienteringsmøde bliver den 11. april kl. 19.00. 
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5. Eventuelt 

Oluf beder Hans Olesen fra H.O. Have- & Parkservice om forslag og pris for forbedring af vore 

stier oven på vinterens regn og slud. 

Oluf kontakter Hans Peter Strange hos kommunen for lækageundersøgelse af afløbsrør fra 

Ryetsvej og om at de ikke finder det rimeligt, at det er kommunens ansvar at oprense søen. 

Oluf laver pris på materialer til bro over bækken. 

Oluf kontakter Hans Jørgen Haugaard hos Nordjysk Pilleflis angående pris på træfældning. 

Oluf finder pris på drænrør med fibertex, til fodboldbane og skovstier. 

6. Næste møde 

Af hensyn til indkaldelsen til generalforsamlingen, som skal omdeles senest den 30. april, skal 

vi holde næste bestyrelsesmøde inden denne dato! 


