
 
             
Nyhedsbrev 
 
Grundejerforeningen Kildeholm 1 

Så har den nye bestyrelse holdt sit første møde. På agendaen var som det første at 

stifte en bestyrelse, da der jo til generalforsamlingen ikke blev sat personer på de 

enkelte poster. Derudover ville bestyrelsen gerne hurtigt komme med et nyhedsbrev 

med et par informationer omkring arbejdet, idéer i den nye bestyrelse og datoer for 

arrangementer. Men først besætningen af Kildeholm 1. 

 

 Bestyrelsen for Kildeholm1, ser der for ud som følger: 

 

 Formand: Kenneth Bjerge Nielsen, Egtvedvej 20 

 Næstformand: Kristian Kohn, Egtvedvej 18 

Medlem: Brian Tingleff, Egtvedvej 15 

Medlem:  Pia Cramer, Egtvedvej 4 – Har også ansvar for vejbelysning og 

velkomstmapper 

Kasserer: Mads Rudbøl, Yorkvej 2 

Suppleant 1: Kim Andersen, Egtvedvej 19 

Suppleant 2: Jan Ficher-Larsen, Egtvedvej 12 

Kontakt 

Den nye bestyrelse brugte blandt andet det første møde til at snakke om, hvorledes 

vi kunne gøre arbejdet, og bestyrelsen som helhed, mere levende og lettere at 

komme i kontakt med. Der er derfor blevet oprettet en email adresse som 

bestyrelsen fremover vil checke minimum før alle møder for at se om der er kommet 

emner op fra grundejerforeningen.  

Mailadressen er: kildeholm1@live.dk 

Så med denne vil du altid kunne komme i kontakt med bestyrelsen, og den vil som 

skrevet blive kontrolleret mindst før alle vores møder. 
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Arbejdsdage 

En evig tilbagemelding på arbejdsdagene er rettidig besked om dato. Dette har vi nu 

taget til os, og vil derfor allerede i dette nyhedsbrev bekendtgøre 2 arbejdsdage. Så 

sæt nu dagene af. Det er vores fælles arealer det drejer sig om ☺. 

 

Første arbejdsdag bliver lørdag den 14/6-2008.  

Programmet er : 

• Maling og generel vedligeholdelse af legepladsen 

• Tynde ud i de grønne områder omkring legepladsen, herunder beskæring af 

træer og buske. 

 

Start kl. 9.00 ved legepladsen hvor bestyrelsen sørger for lidt morgenmad. 

Klokken 13 vil der blive grillet pølser og brød. Under hele dagen vil der være 

øl og vand samt slik til børnene. Så kom nu ned – og tag børnene med. 

 

Anden arbejdsdag bliver lørdag den 6/9-2008.  

Programmet for denne dag er endnu ikke fastlagt, men det er ikke undskyldning for 

ikke at sætte dagen af. Program skal nok komme. 
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Sankt Hans 

Imellem første og anden arbejdsdag falder Sankt Hans, som jo bekendt er den 23/6-

2008. Eftersom det i år er en hverdag og vores børn gerne vil være med, har vi 

besluttet at bålet tændes kl. 19.30. Bestyrelsen sørger for øl & vand samt uddeling 

af sang. 

I forbindelse med netop Sankt Hans har bestyrelsen besluttet, at INGEN af 

grundejerforeningens beboere må smide haveaffald eller andet på bålpladsen inden 

Sankt Hans. Bålet bliver for stort og medfører, at bålvagten skal passe bålet hele 

natten. Det er simpelthen ikke rimeligt. 

 

Næste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsens næste møde bliver den 7/5-2008.  

 

 

************ 

 

 

Det var første nyhedsbrev. Husk nu at afsætte den 14/6 og den 6/9. To hyggelige 

dage hvor vi passer og plejer vores grønne arealer, hygger os, griller og får en øl 

eller vand. Kan du bare 2 timer, så er det også i orden. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Kildeholm 1 
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