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

  

 

  Kilden-områdets Grundejerforening 

 

 
 

      Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 10. marts 2021 kl. 17:00 i Lighthouse  
      på mødet deltog, Uffe, Oluf, Anne, Lauritz, Rasmus og Gitte. 

 
 

 

1. Status på Kommunens planer om byggegrunde øst for Gl. Kilden 

Jorden bliver ikke udstykket til byggegrunde. 
 

2. Indkaldelse til generalforsamling 
Der bliver indkaldt til generalforsamling den 26. maj kl 18.00 - Lighthouse, hvor vi 
påtænker at leje Mogens pølsevogn, så der kan serveres en hotdogs efter denne 

 

3. Kontingent i 2021 
Uændret med kr. 600,- 
Advokat råder os til, at vi har en opsparing til uforudsete udgifter 

 
4. Containeropstilling 2021 

Laurits vil sørge for der bliver bestilt container, som bliver sat på Ryetsvej 16-18 den 
29. april til den 2. maj 
 

5. Status budget og Udarbejdelse af nyt for 2021/22 
Oluf ved udarbejde et budget inden generalforsamlingen 
 

6. Asfalt og fjernvarme 

Kommunen har i øjeblikket sendt et tilbud ud til alle hustande i Kilden, så alt efter 
hvad der kommer til at ske med dette projekt, så skal vi nok forvente, at 
asfaltarbejde, er blevet sat på stand by, her i Gl. Kilden. Frist 31. marts for tilmelding. 
 

7. Trappe ved udsigten (Solvang) 
Rasmus og Oluf vil fremskaffe hvert et tilbud på en ny trappe. 

 
8. Sankthans Arrangement 

Vi tror og håber på, at der kan arrangeres et arrangement i år, vi tænker derfor at  
inviterer til bål kl 19.30, når vi sender nyhedsbrev afsted 

 
9. Evt. 

 
Grundet mange hundehøm høm, diskuterer vi lidt frem og tilbage, om man i 
grundejerforeningen skal hænge hundeposer op igen. Oluf vil undersøge muligheder 
 
Gitte foreslår, at vi på nogle af vores grønne områder, får plantet vilde blomster, så 
vi ligesom kan gå lidt forrest, i håb om at hjælpe insekter, vilde bier og sommerfugle 
til at have levesteder. Laurits vil tage en snak med fru Bøggild på Vangensvej. 
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____________________  _____________________ 
Uffe A. Olesen   Laurits Thorning Jakobsen 
Formand    Næstformand 
 
 
_____________________  _____________________ 
Gitte Toft    Oluf Kristiansen 
Sekretær    Kasserer 
 


