GRUNDEJERFORENING KILDEHOLM 1

1 april 1998

V!Harald Lind
Egtvedvej 10
3650 Ølstykke
tlf 47100723

Generalforsamling den 31 marts 1998, referat heraf
Formanden bød velkommen og udtrykte glæde ved det store fremmøde, som man ikke
er forvent med, men meget glad for, der var mødt ca. 30 mennesker op.

"

1. Valg af dirigent
bestyrelsen stillede Lars Hofman op, han blev valgt. Lars Hofman orienterede om at
mødet var rettidig indkaldt og fOl1llaliteterne var iorden, herefter gav han ordet til
formanden.
2. Formandens beretning,
Der er i det forløbene år afholdt 6 møder i grundejerforeningen.
Vi vil fra bestyrelsen side gerne gøre opmærksom på flg.:
- Hvis der er tvistigheder grundejerne imellem, så prøv selv at løse problemerne med
din nabo, vejbo eller hvem det nu er, prøv at snakke sammen og prøv såvidt det er
muligt, at lade være med at blande bestyrelsen ind i det, vi ikke er små politibetjente i
området og hvis vi skal blandes ind i det, så kom med noget konkret.
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- Vi vil gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at parkerer biler på over 3500
kg. på vore veje, ej heller campingvogne og biler uden nr. plader.
- desuden henstiller vi til at vore veje ikke bliver brugt til oplagringsplads for såvel
brænde, bygningsmaterialer og affald dette glæder også for vores grønne områder,
samt at den enkelte grundejer fejer udenfor deres ejendom.
- Hvis der er en pære der går i vejbelysningen, skal grundejeren selv udskifte denne,
pærene kan afhentes hos undertegnet på Egtvedvej 10.
- Vi har fra bestyrelsens side et stort nødråb, der køres stadigvæk for stærkt på vore
veje, grundejerne skal også gøre deres gæster opmærksom på at der ikke må køres for
stærkt, vi vil jo gerne have at vore børn kan færdes sikket på vejene.
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- vi vil henstille til vore gnmdejer at de holder hunde under opsyn og rydder op efter
dem på vore grønne områder så vore børn også kan lege på græsset.
Orientering om området

Vores gartner har beskåret poppelhegnet til 3 m. og beskåret buskene ved Frode
Fredegodsvej . Det var ved denne lejlighed at der blev samlet brænde af de forskellige
beboer i gnmdejerforeningen.
Bestyrelsen kan meddele at man ikke er kommet videre med hastighedsdæmpene
foranstaltninger på NOImannervej, vi vil tage kontakt til de andre gnmdejerforeninger
på Normannervej samt G.S.U. Da det kræves fra kommunes side at der er enighed.
Desuden arbejder bestyrelsen på at der bliver fartdæmpning på vore egne veje,
samtidig med at vi vil gøre dem mere spændene f.eks. plantekummer eller lign.
~

Når nu vi snakker om veje kan vi gøre opmærksom på at vi fra bestyrelsen side har
kontaktet kommunen ang. asfalten på vore veje desuden har vi kontaktet en privat
entreprenør og har modtaget et tilbud fra ham.
Torsdag D. 26.3.98 var vi ude og gå vejsyn med 2 fra kommunen og mærke op, kommunen vil lave vejene, desuden vil de stubfræse de fældede træer og lægge asfalt
henover. Bum for enden afHedebyvej. Samt gruslag på sti optil busstoppestedet
Hedebyvej/ Frode Fredegodsvej. Vi arbejder videre på sagen.
Fra kommunes side er vandmiljøplanen ikke kommet videre men sat i bero, vi vil fra
bestyrelsen side holde et skarpt øje med sagen og følge udviklingen sammen med
G.S.U.
(G.S.U. = Grundejerforeningernes Samarbejdes Udvalg)
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3. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet var vedlagt indkaldelsen, det blev godkendt, der blev samtidig gjort
opmærksom på at gartneren skulle have skåret poppelhegnet ned sidste år, men som
alle nok ved er det først blevet gjort i år, herved er der rykket 16.000,- kr. over på
budgettet i 1998. Der blev spurgt om man havde tænkt sig at sælge sine aktie, dette
blev taget under overvejelse.
4. Budget og fastsættelse af kontigent
Budget blev vedtaget, det er vedlagt denne skrivelse og kontigentet bliver det samme i
det forløbene år, men der er rykket lidt rundt på de indbetalte midler dvs. man sætter
hensætningen til vejfonden op med 50,- kr. pr. husstand og til selve gnmdejerforeningen sættes det 50,- kr. ned.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stiller som forslag:
At der bliver bevilliget 30.000 kr. til legepladsen, da vi så kan blive færdig med denne,
så alle kan få rigtig glæde af den, da den gamle del af legepladsen er i farlig stand,
dette bliver selvfølgelig lavet som et fællesprojekt. Der blev desuden gjort opmærksom
på at den gamle legeplads var faglig. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal
(2 stemte imod).

6. Valg til bestyrelsen, på valg er:

Harald Lind, genvalgt
Jan Henriksen, genvalgt
7. Valg af 3 suppleanter

Dorte Lange, genvalgt
Lars Hofman, genvalgt
Pia Andreasen, genvalgt
8. Valg af2 revisor

John Lundø, valgt
Jesper Bitsch, valgt
9. Valg af2 revisorsuppleanter

Flemming Nielsen, valgt
Hans Erik Frederiksen, valgt
10. Eventuelt
Formanden orienterede om generalforsamlingen i G. S. U., der var 7 fremmødt, ( dette
udaf 17 grundejerforeninger) fonnanden blev valgt ind i bestyrelsen for G. S.U.
Posthuset på Bryggertorvet lukker, men bliver istedet flyttet over i Brugsen. Politiet
har oplyst flg. at der i Ølstykke har været begået flg. forbrydelser, 21 voldsager, 124
indbrud begge er for nedadgående, 5 voldtægter, 120 hærværkssager disse to er til
gengæld steget.
Der blev spurgt, om man havde tænkt på, om der skulle lægges sten eller lign. ved
enden af Grimsbyvej og Yorkvej, dette fordi nogle bruger det grønne areal til vende-
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plads, man har påtænkt noget lign. men afventer, da kommunen har lovet at sende en
landskabsarkitekt ang. vej indretningen.
Da der efterhånden er mange ryttere, der benytter vore grønne arealer til ridebane,
henstilles det til grundejerne, at stoppe disse og bede om ridekort, dette er lovpligtig at
medbringe og vi kan herved rette henvendelse til staldene, om at de ødelægger vore
grønne arealer og vi derfor gerne vil have det frabedt.
Mødet blev herefter afsluttet, dirigenten takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen ser herefter således ud :
Formand, Harald Lind, Egtvedvej 10, tlf. 4710 0723
~

Næstformand, Jan Fiseher, Egtvedvej 12, tlf. 4717 4056
Kasser, Mogens Jensen, Grimsbyvej 13, tlf. 4717 7102
Sekretær, Pia Andersen, Egtvedvej 20, tlf. 4717 5763
Grønne områder, Jan Henriksen, Hedebyvej 20, tlf. 4710 0805
SUppe
Dorte Lange, Egtvedvej 2
Lars Hofman, Egtvedvej 8
Pia Andresen, Hedebyvej 6
Revisorer
John Lundø, Grimsbyvej 8
Jesper Bitsch, Yorkvej 12
Revisorsupp.
Flemming Nielsen, Hedebyvej 12
Hans Erik Frederiksen, Grimsbyvej 5

Referent
Solveig Lind
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Grundejerforeningen
Kildeholm I

v/Kasserer Mogens Jensen
Grimsbyvej 13
3650 Ølstykke

30. marts 1998

Budgetforslag for året 1998

~

Indtægter: .

kroner

-kontingent(800,- pr. parcel)
-bidrag til vejfond(150,- pr. parcel)
-renter

52.000,00
9.750,00
1.500,00
63.250,00
9.750,00
53.500.00

-minus bidrag til vejfond
Indtægter i alt

kroner

Udgifter:
-vedligeholdelse af grønne områder
beskæring/opstamning af buske og træer
græsklipning og vedligeholdelse af græsplæne
-vejbelysning
-advokat bistand
-møder
-diverse: porto, kopiering, forsikring etc.
Udgifter i alt
Underskud

~

16.000,00
28.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
58.000,00
4.500,00

