Kilden-områdets Grundejerforening

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 1. september 2021 kl. 18:00 i
Lighthouse
på mødet deltog, Uffe, Oluf, Gitte Søren og Anna.

1. Kirkestien – vores svar til Park og Vej
Uffe vil sende et modsvar til Park og Vej, så det en gang for alle kan blive placeret,
hvem som er ansvarlig, hvis der sker et uheld på stien.
Oluf vil sende en forespørgsel til Helge Hagen, i forbindelse med hans sidste tilbage
svar omkring Kirkestiens vedligeholdelse til Grundejerforeningen, i håb om et møde,
hvor der kan blive drøftet, hvordan stiens vedligeholdelse bedst kan etableres.

2. Fjernvarme - borgermøde
Der vil blive holdt et informationsmøde i Det Musiske Hus den 13. oktober 2021
omkring fjernvarme til Kildens område.
Det vil være interessant for alle grundejere, da der bl.a. vil blive udfordringer mht.
parkerings muligheder i en periode, mens arbejdes står på.
Anna vil sørge for at Indkaldelsen til mødet den 13. oktober, også bliver langt op i
gruppen på Facebook samt på Grundejerforeningens hjemmeside.

3. Vores ambitioner til en 2024 plan.
Uffe vil udforme et brev til alle grundejere, hvor han opfordrer til ideer til en plan for
Gl. kilden området. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
december 2021.
Bestyrelsens ønske i den forbindelse, at der kan nedsættes et udvalg på 3-4 pers,
som vil samarbejde med bestyrelsen, så vi kan få et rigtig godt resultat ud af vores
Perle her på bakken.
Planen skulle gerne være klar til fremlæggelse på Generalforsamlingen i maj år
2022.
4. Plan for julen
Den 1. søndag i advent bliver der som vanligt holdt julehygge med æbleskiver og
gløgg/Cacao på hjørnet af Ryetsvej og Vangensvej.
Træet vil blive hentet af Oluf sammen med et par hjælper, og herefter pyntet med
lys.
Invitation vil blive lagt på Facebook samt grundejerforeningens hjemmeside.
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5. Planklagenævnet
Vi har angrebet hele planen, så vores klage ligger fortsat. Vi er derfor også blevet
kontaktet af advokat m.h.t. at droppe klagen. Vi har valgt at fastholde indsendte
klage.
6. Evt.
Oluf oplyser, at vi fortsat mangler kontingent fra 2 grundejere efter 1. rykker.
Kassebeholdning kr. 88696,32 efter betaling af forsikring.
Anna nævner, at vi stadig har et hængeparti vedr. trappen op til udsigtsposten på
stien mellem Solvang og Ryetsvej.
Uffe oplyser, at vi kan få Koldenå til at lave en ny trappe for kr. 18.000
Der bliver besluttet at vi starter med at nedtage trappen sidste weekend i september
(27.-29. september). Hvem kan hjælpe?
Uffe og Søren vil tale med Tommy på Ryetsvej, da han arbejder nede på Mars.
Tommy kan måske være behjælpelig med noget til billigere penge derfra

7. Status trappe ved udsigten

____________________
Uffe A. Olesen
Formand

_____________________
Laurits Thorning Jakobsen
Næstformand

_____________________
Gitte Toft
Sekretær

_____________________
Oluf Kristiansen
Kasserer
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