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GENERALFORSAMLING I KILDEHOLM 1. 
TIRSDAG D. 24 MAR.1987. 

Kaj Hansen blev valgt til dirigent.Man fastslog,at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet og man gik derefter over til 
dagsordenen. 
l~~Q~~Q~~~_~~g~~~!~~~ 

01 aug. 1986 indtrådte Bent Christensen Hedebyvej 17 i bestyrelsen 
som kasserer i stedet for Gert MØller som er fraflyttet. 
Bestyrelsen har tegnet kontrakt med en ny gartner Jens Andersen 
grimsbyvej, som fremover vil tage sig ag vedligeholdelsen af de grØnnE 
områder for et bleØb af kr.30.000,- pr år de næste 3 år. 
Den sidste container har været her og vi er nu omfattet af den kom
munale storskraldsordning. (ekstra kalendere kan fås på rådhuset). 
ve j belysningen : ingen lamper er udskiftet og der blev gjort opmærksomt 
på følgende: 

1. lyset tændes ikke om sommeren. 
2. lyset er ikke tændt mellem kl. 01.00-04.00 
3. lyset er reguleret manuelt. 
4. elpærer kan hentes hos formanden. 
Snedrydning : Kommunen ryder8 m. kørebane,grundejerene §~~! ryde rester 

Tilbygninger: ingen tilbygninger i 1986,110vlig opført carport. 
Murene : er grundejernes og man kan hos formanden få oplyst ejerforhol' 
det/vedligeholdelsespligt. 
Trafikforhold: Der har været afholdt et mØde med øvrige kildeholms 
grundejer foreninger,skolenævn .m.m om trafikforholdene på normannerVE 
Kommunens svar var at tage det gamle forslag om paragraf 40 veje op i, 
som skal beates fuldt ud af grundejerne . B-;,styrelscr: arl>02jder videre 
pr.:JbleraE:t. 
Hybreidnettet kommer til Ølstykke kan blive tilsluttet dersom 30 % er : 
esseret,da v i ingen antenneforening har ,kan der ikke blive tale om tv, 
formandens beretning blev godkendt. 
2:REGNSKABET: blev godtkendt 
3:BUDGET: blev godkendt. 
4 : VEJFOND bh~v vedtaget med 14 ja stemmer imod 1-3 og med et beløb på 

kr 100,- pr år pr parcel. 
5: INDKOMNE FORSLAG: forslaget om fællesantenneanlæg blev forkastet mE 

24 nej stemmer imod 3. 
6 : VALG AF BESTYRELSE : genvalgt. 

Suppleanter: Wolmer SØgaard Egtvedvej 2 
Kim rasmussen Hedebyvej 16 
Marianne Kwiecien Hedevyvej 3 

Revisorer Genvalgt 
Revisorsuppleanter: Bent Vielebæk 

Helge Nieisen 
Hedebyve j 18 
Grimsbyvej 11 

EVENTUELT Gartneren bad om, at man opsamlede sten og grene på 
arealet udfor egen have. bestyrelsen blev bedt om at rette henvendelsE 
til kommunen,om at få repareret vejene i forbindelsen med naturgasnett 
Yi_9~E_2E~~E~§2~_E~L_~t_9~t_~E_~~~~_t~!!~9t_~t_Q~~~~§t~_Q~~~~!!~!9_E~ 
kommunens areal bag 1egepladsen. 111 

Formanden-takkede-for-god-ro-og-orden. 

l ØNSKES EN RIGTIG GOD-'OMMERFERIE 
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