Ølstykke d. 30/3-2016

Referat af generalforsamling
Antal fremmødte

stemmeberettigede:

i Kildeholm 16-03-2016
20 inkl. 4 fra bestyrelsen

Punkt 1- valg af dirigent
Generalforsamlingen

valgte Richard Storgaard Grimsbyvej 6.

Punkt 2 - Formandens beretning
Formand Peter Albert fortalte om det forgangne år med fokus på oprydning af fællesarealet
grundejerforeningens

strømforsyning.

I forlængelse af formandens

beretning udtrykte Christian Sødergren (H20) mistillid til bestyrelsen med

baggrund I at han ikke modtog en indkaldelse til generalforsamlingen
vedtægtsændringer

og

i 2015 ligesom hans forslag om

ikke blev sat til afstemning i 2015. Derudover mente han ikke at bestyrelsen forvalter

deres ansvar tilfredsstillende

og opfordrede

samtlige medlemmer

til at trække sig. Endelig gav han udtryk

for at han ikke bliver inddraget i sin egenskab som suppleant og ønskede derfor ligeledes at trække sit
kandidatur

hertil.

Dette gav anledning til en kort diskussion hvorunder bestyrelsen blandt andet:
•

Bekræftede og beklagede at Hedebyvej 20 ikke blev indkaldt til generalforsamling
problemer

•

i 2015 grundet

med udsendelse af indkaldeises e-maiIs.

Bekræftede, at der i en længere periode ikke har været tradition

for at indkalde suppleanten

til

møder i Kildeholm GF.
Herudover blev der ikke fra andre kanter givet udtryk for mistillid til bestyrelsen, som valgte ikke at
efterkomme

opfordringen

til at trække sig.

Punkt 3 - Regnskabsaflæggelse
Carsten Rasch (kasserer) redegjorde for regnskab og balance for 2015. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4 - Orientering om vejbelysningen
Carsten Rasch gennemgik det lange forløb som vi har været igennem med Egedal Kommune, Egedal
Forsyning, DONG m.fl. Sagen drejer sig om at de kappede vores strømforsyning
tilslutningsmuligheden

et langt stykke uden at informere

med i den gravede rende. Efter mange tovtrækkerier,
åstedsforretning
forbindelseskabel

på to af knudepunkterne

og flyttede

os eller give os mulighed fora at få et nyt kabel

granskning af tegninger og endelig en opgravning og

viste det sig at der, stik imod det oplyste, faktisk var lagt et

i renden. Vi kan således få retableret vores strømforsyning

til vejbelysningen

for 12.000

som er afsat på 2016-budgettet.
Punkt 5 - Ny asfaltbelægning på vejene
I Mette Bjørnsens fravær redegjorde Rasmus Lindhede for dette punkt.
Egedal kommune har i en artikel i Lokalavisen bekendtgjort
2016, herunder grundejerforeningens
meter brede offentlige

at man vil renovere en del veje i kommunen

4 veje. Kildeholm er ikke økonomisk part i renoveringen

i

af det 8

vejtrace. men vi bør kraftigt overveje om ikke de asfalterede fællesarealer,

der er

meget nedslidte, skulle renoveres i samme omgang for at opnå en besparelse, en bedre finish samt at
undgå svage punkter i overgange til gammel asfalt med dårlige bærelag. Mette Bjørnsen har løbende dialog
med Egedal Kommune om projektet,

men på nuværende tidspunkt

har de ikke så mange sikre oplysninger.

Dog forventes det at arbejdet vil foregå i (sen)sommeren
med Egedal kommune samt den vejentreprenør
indkaldt til en ekstraordinær

generalforsamling

2016. Bestyrelsen vil derfor fortsætte

der skal løse opgaven. Det er forventeligt

dialogen

at der vil blive

senere i 2016 med det formål at afgøre om vores egne

arealer skal renoveres samtidig og om vejfonden i så fald skal bidrage med en del af betalingen.
Punkt 6 - Oprydning
I forbindelse

på fællesarealet

v] Rasmus Lindhede

efter snestormen.

med storm og snefald ligger en del væltede træer og nedfaldne grene på fællearealerne.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på oprydningsopgaven
havebrug). Opgaven forventes påbegyndt umiddelbart
Punkt 7 - Budget og fastsættelse

og vil entrere med den billigste tilbudsgiver

(Trim

efter generalforsamlingen.

af kontingent.

Bestyrelsen redegjorde for det foreslåede budget og svarede på spørgsmål. Herefter blev der stemt om
budgettet

med følgende resultat: 18 for, 1 blank, 1 imod. Budgettet for 2016 blev således vedtaget.

Punkt 8 - Behandling af indkomne forslag

1. Ændring af vedtægterne således at kontingent opkræves 1gang årligt i stedet for 2.
Det af bestyrelsen stillede forslag om ændring af kontingentopkrævning

blev gennemgået og sendt

til afstemning med følgende resultat: 20 for, O imod.
Forslaget blev således vedtaget, men da 2/3 af de stemmeberettigede

medlemmer

ikke var til stede

kan forslaget ikke tiltrædes med det samme. Det vil derfor blive sat til afstemning igen ved
førstkommende

(eventuelt ekstraordinære)

generalforsamling,

hvor det vil kunne tiltrædes med

simpelt flertal.

2.

Christian Sødergrens (H20) forslag om vedtægtsændringer
ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Ændringsforslaget

iforhold til tidsfrister for forslag der

blev gennemgået og herunder gjorde bestyrelsen opmærksom

kunne bringes til afstemning af den årsag, at paragrafferne

på at det ikke

ikke kan ændres som foreslået uden at

bringe dem i indbyrdes konflikt med hinanden. Den foreslåede ændring af forslagsfristen
før generalforsamlingen

til 14 dage

ville medføre, at forslagene ikke nødvendigvis ville kunne fremgå af

indkaldelsen til generalforsamlingen,

der skulle udsendes 21 dage før generalforsamlingen.

forslagene var i uoverensstemmelse

med vedtægtens §S og § 12 valgte dirigenten at afvise

forslaget og dermed kom det ikke til afstemning.
Punkt 9 - Valg til bestyrelsen
Peter Albert (HlS), genvalgt til bestyrelsen
Tommy Grunnell (G3), valgt til bestyrelsen
10 - Valg af suppleant
Tino Kjær (Y2) valgt til suppleant
11 -Valg af 2 revisorer
Kenneth Jensen genvalgt til revisor
Ulla Frederiksen (GS) valgt til revisor
12 - Valg af revisorsuppleant
Hans Erik Frederiksen genvalgt til revisorsuppleant.

Da

13 - Eventuelt
•

Nyt skilt på Hedebyvej
Det gamle "nabohjælp"

skilt på Hedebyvej er bøjet, slidt og udskiftningsmodent.

Bestyrelsen blev

anmodet om at se på udskiftningsmuligheder.
•

Private grunde
Bestyrelsen blev anmodet om at rundsende en generel orientering
private grunde til foreningens
opmærksomheden
deklaration

•

medlemmer.

I den forbindelse

på de gældende servitutter,

er vedhæftet

om de gældende regler for de

vil vi gerne henlede

der er tinglyst på alle ejendommene.

Den tinglyste

dette referat.

Fællesarealerne
Fra flere kanter blev der spurgt om hvad de gældende regler er for fællesarealerne.
eksempelvis oplagre campingvogne,

både, trailere og andet på grundejerforeningens

Må man
arealer?

Bestyrelsen blev bedt om at kigge på de gældende regelsæt (hvis sådanne findes) og eventuelt
igangsætte udarbejdelsen
•

af et sæt retningslinjer

/ en politik for benyttelsen

Fartbegrænsning på vore veje
Der blev udtrykt ønske om at undersøge mulighederne

•

af fællesarealerne.

for fartbegrænsning

på foreningens veje.

Nyplantning på fælledarealerne
Der blev spurgt hvorvidt der er planer for genplanting
seneste tid. Genplantning

idet en del træer er væltet/fjernet

i den

indgår ikke i det indhentede tilbud for gennemgang af arealerne efter

storm- og snefald men bestyrelsen opfordrer

til at indsende eventuelle forslag og ønsker til os. Så

kam vi eller andre gå videre med det på den baggrund.
Efter endt diskussion under punkt 13 takkede dirigenten for god ro ?~.o.r.de(~og a sluttede
generalforsamlingen.
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Sekretær Rasmus Linhede

Dirigent Richard Storgaard

Helt uden for referat så kan det oplyses, at der fortsat er 20
medlemmer,

der endnu ikke har afleveret deres email-adersse til

grundejerforeningen.

Bestyrelsen håber at modtage disse i

forbindelse med udsendelsen af dette referat.
E-mail kontaktadresser

bedes sendt til:

Bestyrelsen@kildeholml.dk

