
  
 
  Kilden-områdets Grundejerforening 
 
 
      Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2020 kl. 18:00 - 
      på mødet deltog, Oluf, Uffe, Rie, Anna og Gitte. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2019 
Referat blev ikke underskrevet, men er efter mødet blevet godkendt. 
 

2. Status økonomi 
P.t. er der i beholdning 
Kasse kr.      700,00 
Bank   kr. 90.538,34 
 

3. Stisystem og vedligeholdelse heraf. 
Afventer punkt 5 inden endelig drøftelse. 
 

4. Hjertestarter og førstehjælpskursus 
Med hensyn til førstehjælpskursus, så tager Uffe kontakt til Claus Johansen, Ryetsvej 27, 

for at høre om han stadig er interesseret i at undervise i et sådan. 
Hvis det er tilfældet vil det blive drøftet som forslag på generalforsamling, samt mulighed 

for tilmelding til kursus. 
 
M.h.t. vor hjertestarter, så skal den have en opdatering/vedligehold her i februar 2020, Oluf 

tager derfor kontakt til Ny Kilden, da det var dem som fik tilsendt vor fælles 
hjertestarter, for at høre om de har modtaget nyt display til den, og om der er betalt 
for en vedligeholdelse. 

 
 

5. Stien mellem Fylleledvej og Donbækvej  
Oluf har sendt brev til Kommunen, for at høre hvem der har forpligtigelsen til vedligehold af 

denne sti – vi afventer. 
Oluf og Uffe vil tage et møde med kommunen og evt. Helge Hagen 
 

6. Status m.h.t vedligeholdelse af rabatter 
Der er stadig problematik i henhold til fremkommelighed på stien fra Lillevej til Ryetsvej, 

men vi afventer lige svaret fra kommunen i henhold til punkt 5 
 

7. Evaluering af juletræstændingsarrangement og økonomi herfor 
Juletræsfesten bliver afholdt med St. Vangen Grundejerforening 
Festen kostede kr. 1972, hvor St. Vangen betalte kr. 971,60, tillige havde vi et udlæg for 

strøm pr kr. 180,- til Birthe Bøggild. 
 
 

8. Nye medlemmer i vort område. Velkomstbrev 
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Rie sørger for velkomstgaver, Dog mangler hun at få afleveret til Ryetsvej 36. 
 
 
 

9. Generalforsamlingsdato og reservation af lokaler hertil. 
Generalforsamlingen bliver den 26. maj kl. 19.00, Rie reserverer lokaler på L. P. 

Houmøllers Vej. 
Indbydelse sendes ud senest den 12. maj 
 

10.Hjemmeside og Facebook 
Oluf tager kontakt til Lisbeth, som hidtil har haft ansvaret for vores hjemmeside. Dette job 

vil i fremtiden blive overdraget til vores suppleant Anna, som samtidig vil dele den 
relevante information på Facebook. 

En stor tak til Lisbeth for mangeårigt job med vor hjemmeside. 
 

11.Legeplads og fodboldbane 
Der bliver ingen etablering af legeplads. 
Der skal etableres dræn på fodboldbanen 
 
 

12.Hegnslov på hjemmeside 
Oluf har sendt os et link til en hjemmeside omkring hegnsloven, som han har modtaget fra 

Din Bolighandel. Anna vil sørge for, at linket bliver lagt ind på grundejerforeningens 
hjemmeside. 

 
13.Vedligeholdelse af vore veje 

Afventer punkt 5 
 

14.Containeropstilling. Besked på hjemmeside.  
           Containere vil blive opstillet den 7.- 10. maj på Ryetsvej 16-18. 
           Uffe og Oluf vil dog se om ikke der kan stå en på hjørnet af Lyngsvej eller i bunden  
           af Lillevej, så de 2 containere kan blive fordelt i området. 
 
Fremadrettet vil der altid blive opstillet container den 1. weekend i maj samt sidste 

weekend i september 
 
 

15.Eventuel snerydning i fremtiden 
Bestyrelsen vil fremkomme med dette forslag til generalforsamlingen i maj. 
 

 
16.Skilte på stier 

Afventer eventuelt ny belægning, og håber det vil afhjælpe problemet i.h.t. At stierne på 
nuværende tidspunkt bliver ødelagt af cykler og knallerter. 

 
17.  Eventuelt 

 
 Forslag fra Uffe 

1. Vedligeholdelse af kantsten – kommunen gør ind i mellem ? 
2. Skal forening sørge for kantsten eller skal bruger ? 
3. Vi spørger Kommunen 

C:\Users\Sven\Documents\KGF\Referater Bestyrelse\2019\2019-03-14 Dagsorden.doc 



 
 
Afholdelse af Sankt Hans ? 
Enige om at de forsætter som vanligt 
 
 
 
 
 
 

 
 
Næste bestyrelsesmøde gerne inden udgangen af marts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
Oluf Kristiansen Uffe A. Olsen 
Formand Næstformand 
 
 
_____________________ _____________________ 
Gitte Toft Rie Hermansen 
Sekretær Kasserer 
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