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Ekstraordinær generalforsamling i Kildeholm 1 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i lokale 92 på Stengårdsskolen d. 19.marts 2014. 

Inklusive repræsentanter for bestyrelsen var der 14 stemmeberettigede husstande til stede. 

Rasmus Lindhede, referent i bestyrelsen, tog referat. 

 

Flemming Stoltz Nielsen, Hedebyvej 12, blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere at den 

ekstraordinære generalforsamling var rettidig indkaldt. Herefter gav dirigenten ordet til bestyrelsen.  

Gennemgang af forslåede vedtægtsændringer samt afstemning 

Carsten Rasch gennemgik kort de foreslåede vedtægtsændringer. Herefter gennemførtes afstemning 

for ændringerne opdelt på enkelte paragraffer eller serier af relaterede paragraffer. Resultatet blev 

således: 

 

Ændring  For Imod Resultat 

§7 14 0 Vedtaget 

§8 14 0 Vedtaget 

§9 14 0 Vedtaget 

§12/13 14 0 Vedtaget 

§17 14 0 Vedtaget 

§21/22/23 14 0 Vedtaget 

Alle vedtægtsændringer blev således vedtaget. 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling i Kildeholm 1 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling. 

Rasmus Lindhede, referent i bestyrelsen, tog referat. 



 

Flemming Stoltz Nielsen, Hedebyvej 12, blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere at den ordinære 

generalforsamling var rettidig indkaldt. Herefter gav dirigenten ordet til bestyrelsen. 

Formandens beretning 

Formanden gav sin beretning om det forgangne år og henviste i den forbindelse til det senest 

udsendte nyhedsbrev, hvori alle væsentlige punkter blev gennemgået. 

Regnskabsaflæggelse 

Carsten Rasch gennemgik regnskabet for 2013. Generalforsamlingen kunne godkende regnskabet. 

Budget og fastsættelse af kontingent 

Carsten Rasch gennemgik baggrunden for det opstillede budget for 2014, herefter fulgte en serie 

spørgsmål og debat omkring budget og (manglende) bidrag til vejfonden i 2014. Budgettet blev sat til 

afstemning og vedtaget med stemmerne 13 for og 1 imod. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen afklarer vore vejes status med hensyn til grundejerforeningens 

ansvar og økonomi, således at evt. fremtidige indbetalinger til ”Vejfonden” kan besluttes til næste års 

generalforsamling. 

Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

Valg til bestyrelsen samt andre poster 

 Peter Albert og Flemming Pantmann blev genvalgt til bestyrelsen. 

 Kristian Södergren, Hedebyvej 20, blev valgt til suppleant for bestyrelsen 

 Kenneth Jensen og Tommy Lyng Petersen (Egtvedvej 10) blev valgt til revisorer 

 Hans Erik Frederiksen blev valgt til revisorsuppleant 

Eventuelt og meddelelser 

Michael Berling, Egtvedvej 9, informerede og uddelte materiale omkring mulighed for fibernet. 

DONG skal om nogle måneder nedgrave kabler til vejbelysningen i Normannervej og i den 

forbindelse kan der samtidig nedlægges fibernet, såfremt en vis procentdel af grundejerforeningens 

medlemmer udviser interesse. Michael vil runddele information til alle husstande og bede om en 

tilkendegivelse om hvorvidt man kunne være interesseret i denne mulighed. Der er blot tale om en 

interessetilkendegivelse i forhold til TDC, der på ingen måde forpligter hverken grundejerforeningen 

eller de enkelte husstande til noget efterfølgende køb eller abonnement. 

 

Pærer til vejbelysningen kan afhentes hos Kim Rosendal på Grimsbyvej 9.  

 



Bestyrelsen har fortsat kontakt til kommune og forsyning omkring vejenes tilstand og status. 

 

Alle, der endnu ikke har afgivet en kontakt e-mailadresse til bestyrelsen 

(bestyrelsen@kildeholm1.dk), opfordres endnu engang til at gøre det. Så kan vi få lettet 

kommunikationsvejene og spare en masse tid og udgifter til print osv.  

Som det følger af de nyligt vedtagne vedtægtsændringer, så bliver al kommunikation fremover 

digital, med mindre man specifikt beder om fortsat at modtage indkaldelser til generalforsamlinger o. 

lign. på papirform.  

 

Mvh. Bestyrelsen 

 

 

Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu men består af: 

Peter Albert, Hedebyvej 15, 

Rasmus Lindhede, Hedebyvej 16, 

Kim Rosendal, Grimsbyvej 9, 

Carsten Rasch, Grimsbyvej 1, 

Flemming Pantmann, Egtvedvej 7, 

mailto:bestyrelsen@kildeholm1.dk

