
Kildeholm III \ 
Grundejerforening ~ 

Referat af generalforsamling onsdag den 20. marts 2013 

Tidspunkt: 20 marts 2013 kl. 20:00-22:00 

Mødested: Stengårdsskolen lokale 92 

Fremmøde: 25 parceller 

1. Valg af dirigent 

Christian Leksø (E16) blev valgt som dirigent og kunne konstaterer at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning 

• Arbejdsdag: Der har været afholdt en arbejdsdag, med sædvanligt lille fremmøde. Vi tyndede 

ud i buskene omkring legepladsen og rensede sandkassen for græs. 

• Sankt Hans: traditions tro afholdt vi Sankt Hans med meget stort fremmøde. Alle havde en 

hyggelig aften. 

• Fastelavn: der blev afholdt fastelavn for børn og voksne på Hedebyvej i år. Stor tak til 

arrangørerne, som sørgede for en dejlig dag. 

• Hjemmesiden: Der er lagt nye og gamle dokumenter op på hjemmesiden. Desuden har 

Jesper Krusbæk lavet en Facebook side tilos til korte updates og andet. 

• Vi har arbejdet med spørgsmålet om forrentning af foreningen penge. 

• Timeren til lyset på vejene, har været i stykker. Denne er nu udskiftet med en 

dæmringssensor. 

• Vejene: vi har dialog med Egedal forsyning om reparation af vejene efter deres arbejde med 

kloakkerne. 

• Grønne områder: Egedal kommune har pålagt os, at beskære buske og træer langs Frode 

Fredegods vej. Vi prøver at afklare omfanget af dette arbejde. 

3. Regnskabsaflæggelse v. Mads Rudbøl 

• Regnskabet lander nogenlunde som det ska l. Vi har fået omkring 1500 kr. i renter. 

• Carsten Rasch foreslog at vi kunne bruge private cpr.nr. til at oprette højrentekonto . 

• Desuden gjorde Carsten opmærksom på at arbejdsgangen mht. at betale udgifter ikke levede 

op til vedtægterne. Både formand/næstformand og kassereren skal skrive under på 

udgiftsbilag. Dette blev taget til efterretning. 

• Græsslåning har været billigere pga. vejret. 
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4. Budget og fastlæggelse af kontingent v. Mads Rudbøl 

• Budgettet blev gennemgået med kommentarer omkring posterne om advokatbistand og 

bestyrelse ansvarsforsikring. Disse poster var fordi en grundejer har gjort opmærksom på, 

at bestyrelsen kan holdes økonomisk ansvarlig, hvis der bruges penge der er hensat til 

vejfonden, til andre formål. 

• Carsten Rasch stillede spørgsmålstegn ved om foreningen må bruge penge på poster, der 

ikke direkte står i vedtægterne eller poster som ALLE grundejere ikke er enige i. Han brugte 

en kopi af en artikel fra Jyllandsposten som bevis. Desuden havde han snakket med 

grundejerforeningens gamle advokat, som bakkede dette synpunkt op. Da bestyrelsen ikke 

har haft mulighed for at undersøge denne påstand, kunne den ikke modbevises. Dette 

medfører derfor at budgettet er ulovligt. 

• Kenneth Nielsen gjorde opmærksom på at der i vedtægterne står at generalforsamlingen har 

den øverste myndighed. Og derfor kunne Carstens påstand ikke være rigtig. 

• Derefter fulgte en lang diskussion. 

• Der blev stemt om budgettet kunne godkendes. 23 medlemmer forkaster budgettet, 2 

stemmer for. Budgettet er derfor IKKE godkendt. 

• Jesper Krusbæk foreslog at bestyrelsen og en advokat sætter sig sammen og retter 

vedtægterne, så alle tvister kan stoppes. Vejfonden skal skrives ind i vedtægterne. 

• Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen og en advokat har rettet 

budgettet, så dette kan godkendes. 

5. Behandling af indkommende forslag 

• Alle 3 forslag blev annulleret, da disse måske strider mod vedtægterne, ifølge Carsten Rasch 

indlæg under budgettet. 

6. Forslag til ny legeplads v. udva lget 

• Forslaget blev annulleret, da det måske strider mod vedtægterne, ifølge Carsten Rasch 

indlæg under budgettet. 

7. Valg til bestyrelse (valgt for 2 år) 

• Carsten Rasch (Gi) 

• Rasmus Lindhede (H16) 

8. Valg af suppleanter 

• Kim Rosendahl (G9) 

• Kristian Kohn (E18) 

2 



Kildeholm (II \ 
Grundejerforening ~ 

9. Valg af revisorer 

• Mads Rudbøl (Y2) 

• Kenneth Jensen (HlO) 

10. valg af revisorsuppleanter 

• Hans Erik Frederiksen (GS) 

• Flemming Stoltz Nielsen (H12) 

11. Eventuelt 

• Ros til bestyrelsen for deres ulønnede arbejde. 

• Carsten Rasch: ifølge vedtægterne kan man ikke stemme via brevstemme. Desuden var det 

mærkeligt at ikke alle havde fået den rundsendte fuldmagtsseddel. 

• Kristian Kohn: Har snakket med Carsten Rasch inden gf om dette. Sedlen blev runddelt til de 

husstande der med stor sikkerhed ikke ville møde op til gf. Dette var måske en fejl. Taget til 

efterretning. Men det ville være mere demokratisk, hvis man kunne stemme via 

brevstemme. 

Dirigenten takkede af. 

på vegne af Bestyrelsen 

Dirigent Referant 

Peter Albert 
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