Kilden-områdets Grundejerforening

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2022 kl. 17:00 i Lighthouse
på mødet deltog, Uffe, Oluf, Anna og Gitte.

1. Ny - trappe til udsigten. Status evt. godkendelse af tilbud fra Tømmermester
Flemming Madsen ApS.
Laurits har modtaget to tilbud fra ovenstående tømmermester.
Bestyrelsen har enstemmigt valgt et tilbud, hvor trappen laves af 200x200mm ege
sveller.

2. Gadebelysning
Iht. den udsendte folder i efteråret, hvor bestyrelsen lagde op til forslag til forbedring
af vores Perle her i Gl. Kilden, har vi modtaget én henvendelse. Henvendelsen gik
ud på en ny trappe til Udsigten og gadebelysning.
Oluf har udarbejdet repræsentativt flot overslag af belysningsudgifterne, som
bestyrelsen vil vise på den kommende generalforsamling.
Bestyrelsen havde håbet man kunne nedgrave kabler sammen med fjernevarmen,
men det er ikke muligt iflg. Frederikshavn Forsyning A/S.
Bestyrelsen fremlægger overslaget på de forventede samlede udgifter ved
etablering af gadebelysning. Vi er indstillet på at arbejde videre med projekt
gadebelysning såfremt der på generalforsamlingen er stemning for vi skal fortsætte.

3. Generalforsamling.
Der bliver indkaldt til generalforsamling den 24. maj kl 18.00 - Lighthouse, hvor vi
igen i år, gentager succesen med at leje Mogens pølsevogn, så der kan serveres en
hotdogs efter mødet.

4. Status budget og udarbejdelse af nyt for 2022/23
Oluf udarbejder et budget til generalforsamlingen
5. Containere i foråret på Ryetsvej
Der vil ingen containere blive stillet til rådighed på Ryetsvej her i foråret grundet
etableringen af fjernvarme.
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6. Biograftur
Der vil onsdag den 20. april kl. 18.30 blive lavet et arrangement med et glas bobler
og efterfølgende film i den nye biograf, hvor medlemmer for Kilden-områdets
Grundejerforening bydes velkommen. Egenbetaling kr. 100,- pr. beboer.
7. Eventuelt.
Der vil igen i år som vanligt blive afholdt Sankt Hans den 23. juni.

____________________
Uffe A. Olesen
Formand

_____________________
Anna B. Olsen
Næstformand

_____________________
Gitte Toft
Sekretær

_____________________
Oluf Kristiansen
Kasserer
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