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Grundejerforeningen Kildeholm 1
VI ronnand Harald Lind
Egtvedvej 10
Tlf 47100723

Generalforsamling d. 24 marts 1999
1. Valg af dirigent, der blev valgt Solveig

2. F onnandens beretning:
Der blev i det forløbne år afholdt 7 møder.
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Vi vil fra bestyrelsen gerne gøre opmærksom på flg.:
-

Hvis der er tvistigheder grundejerne imellem, så prøv 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.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkerer biler på over 3500 kg., på
vores veje ej heller campingvogne og biler uden nr. plader.

-

Desuden henstiller vi til at vores veje ikke bliver brugt til oplagringsplads, for såvel brænde
bygningsmatrialer og affald, dette gælder 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, pærer kan
afhentes hos undertegnet på Egtvedvej 10.

-

Vi har fra bestyrelsens side et stort nødråb, der køres stadigvæk for stærkt på vores veje,
grundejerne skal også gøre deres gæster opmærksom på problemet.

-

Vi vil henstille til vores grundejer, at de holder hunde under opsyn og rydder op efter dem, på
vore grønne områder, så vore børn også kan lege på græsset.

Veje og asfalt
Selvom det holdt hårdt har vi fået lappet vores veje på kommunens bekostning, kommunen ville
ikke være med til ny vejbelægning fordi vandmilijøplanen stadig spørger, men lad os håbe at der
går nogle år endnu, hvilket vi også uofficielt er blevet fortalt, da man i øjeblikket bruger kommunes
penge på S-togs sporene.

Legepladsen
Legepladsen er nu blevet færdig med de legeredskaber der foreløbig skal være, i år skal den bare
gennemgås med en spand maling, så vi håber på en god opbakning fra grundejernes side så vi rar
lavet det som en arbejdsweekend, ligesom vi plejer, men I vil få mere at vide om det senere der vil
blive delt sedler rundt.
Vi har sendt en ansøgning til kommunen om vi kan få noget sand til legepladsen i år, det venter vi
stadig svar på, men vi håber at vi rar noget i år.
Der er indkøbt net til fodboldsmålene som vil blive sat op inden ret længe, vi har bare ventet på lidt
bedre vejr.

Sankt Hans aften
Vi regner med at der bliver holdt Sankt Hans Aften, som jo var en stor succes sidste år, hvis vi kan
få tilladelsen igennem kommunen og brandchefen, bliver det afholdt men det er også noget I vil få
besked om senere.
3. Regnskabsaflæggeise af Mogens Jensen:
Regnskabet blev godkendt

4. Budget og fastsættelse af kontingent,
Dette blev godkendt, men det blev påpeget at posterne var 20% højere end sidste år, da alting stiger!
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag ind I
~

6. Valg til bestyrelsen
På valg var:
Jan Ficher-Larsen - ønsker ikke genvalg, blev genvalgt for
Mogens Jensen
- modtager genvalg, blev valgt
Pia Andersen
- ønsker ikke genvalg
Jan Henriksen
- er fraflyttet grundejerforeningen
Desuden blev der indvalgt følgende til bestyrelsen:
Flemming Nielsen, Pernille Nielsen
7. Valg af suppleanter

1 år

al

•

Som suppleanter blev der valgt flg.:
Dorte Lange, Lars Hoffman og Jesper Makholm
8. Valg af revisorer
John Lundø
Jesper Bitch

-ønsker genvalg, blev genvalgt
-ønsker genvalg, blev genvalgt

9. Valg af revisorsuppleanter
Jan Søby
- blev valgt
Hans Erik Frederiksen - blev genvalgt
10. Eventuelt
Der blev småsnakkert lidt om stillevej, såsom bump, forhindringer osv.
Skilte om hastighed
Besøgende og hastighed
Referant: Solveig

Bestyrelsen ser nu sådan ud:
Formand: Harald Lind, Egtvedvej 10, tlf. 47100723
Næstformand: Jan Ficher-Larsen, Egtvedvej 12, tlf. 4717 4056
Kasser: Flemming Nielsen, Hedebyvej 12, tlf. 47177336
Sekretær: Pernille Nielsen, Egtvedvej 13, tlf.
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Bestyrelsesmedlem: Dorte Lange, Egtvedvej 2, tlf. Hemmeligt nummer
Suppleanter:
Lars Hoffman, Egtvedvej 8
Jesper Makholm, Hedebyvej 6

Revisorer:
John Lundø, Grimsbyvej 8
Jesper Bitsh, Yorkvej 12

Revisorer supp.:
Jan Sæby, Yorkvej 6
Hans-Erik Frederiksen, Grimsbyvej 5
Brev fra Mogens den 26 apri11999, om udtrædning afbestyrelsen

