
Grundejerforeningen Kildeholm 1 
Grundejerinformation nr. 1 - 2002 

 
 

Nyhedsbrev 
 
Hermed udkommer det første nyhedsbrev i 2002 
– Input til kommende nyhedsbreve efterlyses! 
 
 
 

Generalforsamling 
 
Årets generalforsamling afholdes den 20. marts 
2002, kl. 19.00, hvorfor datoen allerede nu bør 
reserveres. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal ifølge vedtægterne frem-
sendes skriftligt til formanden inden den 15. 
februar 2002. (Sendes til Martin Stubkjær,  
Grimsbyvej 3). 
 
Dagsorden for generalforsamlingen sendes rundt 
i starten af marts sammen med regnskab for 
2001 og budget for 2002. 
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Ændring af bestyrelsen 
Formand for bestyrelsen, Pernille Nielsen, har 
valgt at udtræde af bestyrelsen, hvorfor Martin 
Stubkjær er valgt som ny formand frem til den 
næste generalforsamling. 
 
Samtidig er Christina B. Nielsen indtrådt i 
bestyrelsen og har midlertidigt overtaget posten 
som sekretær. 
 
 
Afholdte bestyrelsesmøder 
Siden sidste nyhedsbrev fra maj 2001 er afholdt 
to bestyrelsesmøder, henholdsvis i oktober 2001 
og januar 2002. Emner der blev drøftet var: 
 
Godkendelse af bestyrelsesmødereferater  
 
Økonomi, herunder regnskab og sager til 
inkasso 
 
Forslag til hastighedsbegrænsende tiltag,    
herunder stillevej på Normannervej 
 
Gennemgang af indstillinger til årets facade 
 
Status på afholdt Sankt Hans-arrangement  
 
Status på afholdt arbejdsdag og forslag til 
kommende projekter  
 

Nyt fra bestyrelsen - fortsat 
Forslag til anvendelse af opsparing, eksempelvis  
hastighedsbegrænsning på Normannervej eller 
egne veje samt pavillon ved legeplads 
 
Forslag om etablering af oversigt over servi-
tutter, vedligeholdelses- og reparationsvejled-
ninger, godkendte tilbygninger mv. 
 
Ajourføring af info-folder til nye medlemmer 
 
Input til nyhedsbrev 
 
 
 
 
 

Brevkasse 
 
Vi efterlyser indlæg til næste nyhedsbrev. Det 
kan eksempelvis være: 
 
Ris/ros til bestyrelse eller nyhedsbrev 
 
Forslag til fælles aktiviteter/projekter 
 
Opfordringer til øvrige medlemmer 
 
Andet? 
 
 
 
 
 

Begivenheder siden sidst 
 
Fælles arbejdsdag 
Den 16. juni 2001 var der fælles arbejdsdag på 
og omkring legepladsen og øvrige fælles 
arealer.  
 
I alt 15-20 personer mødte op og der blev flyttet 
græs og ukrudt fra sandkassen og træer og buske 
blev beskåret. 
 
Forslag til projekter på kommende arbejdsdage 
imødeses.  
 
 
Sankt Hans  
Den 23. juni blev der afholdt Sankt Hans fest på 
fællesarealet. 
 
Havepavillon var opstillet og 20-25 beboere 
mødte op til spisning ved grillen. Kl. 21.00 blev 
bålet tændt og heksen blev sendt afsted under 
overværelse af omkring 150 personer. 
 
 



Kommende begivenheder 
 
Årets facade 
Flere medlemmer af bestyrelsen har i sommeren 
og starten af efteråret været rundt på de 4 veje 
for at se, vurdere og bedømme de forskellige 
facader.  
 
På denne baggrund er årets vinder fundet, 
hvilket vil blive offentliggjort på general-
forsamlingen den 20. marts 2002. 
 
Præmien består af æren, 2 flasker rødvin af god 
kvalitet samt et messingskilt, jf. nedenfor: 
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Fastelavn 
Fastelavnsfesten i 2001 blev en succes med 
omkring 80 deltagere, herunder en masse fest-
ligt udklædte børn. 
 
Karin Jackowski, Rene Stilling-Andersen og 
Allan Kisum står for arrangementet i 2002, som 
foregår den 10. februar 2002. 
 
Vi håber på et stort fremmøde. 
 
Indbydelse til arrangementet er rundsendt. 
 
 
 

Medlemsinformation 
 
Snerydning 
Der er i december 2001/januar 2002 faldet 
meget sne og det har kunne konstateres, at ikke 
alle rydder som foreskrevet.  
 
Det skal derfor bemærkes, at de enkelte grund-
ejere har pligt til at rydde en meter fra skellet. 
Kommunen skal derimod rydde vejene. Det har 
dog kunne konstateres at kommunen kun fore-
tager dette lejlighedsvis.  
 
 
Vejbelysning 
Pærer til vejbelysning på facader kan hentes hos 
Katja Tingleff, Egtvedvej 15. 
 

Det bemærkes endvidere, at bestyrelsen har 
vedtaget at ændre tidsindstillingen af vej-
belysningen, således at lyset fremover er tændt 
til kl. 2.00 om natten.  
 
”Velkomstpakke” 
I 2001 blev udarbejdet en ”velkomstpakke” til 
nye medlemmer indeholdende foreningens 
vedtægter og anden nyttig information. 
 
Såfremt der er nye medlemmer som ikke har 
modtaget denne ”velkomstpakke” er de vel-
komne til at rette henvendelse til bestyrelsen. 
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