
Kildeholm grundejerforening
v/sekretær Rasmus Lindhede

Hedebyvej 16,
3650 Ølstykke

Ølstykke den, 04. april 2017

Referat af ekstraordinær generalforsamling. den 30. marts 2017. kl. 19:30 på Stengårdsskolen i lokale:
Kantinen.

Fremmøde: 8 paracener var fremmøat.

Dagsordenen:
1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Richard Storgaard. Han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt varslet.

2) Fremlæggelse af vedtægtændring
For vedtægtsændringerne stemte: 8
Imod vedtægtsændringerne stemte: O
Hverken for eller i mod stemte: O
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Kildeholm grundejerforening
v/sekretær Rasmus Undhede

Hedebyvej 16,
3650 Ølstykke

Ølstykke den, 4. april 2017

Referat af den ordinære generalforsamling, den 30. marts 2017, afholdt samme sted

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Richard Storgaard. Han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at den ordinære generalforsamling var korrekt varslet.

2. Formandens beretning
Projektet med ny asfaltbelægning på vejene er udskudt indtil videre.
Problemer med strømforsyningen til vejbelysningen er løst.
Forslag om at udskiftning til ledpærer. Richard vil lave en test inden der træffes beslutning om ud-
skiftning.
Beskæring af volden langs med Frode Fredegodsvej. Kommunen har fældet træer og buske på
deres andel. Og grundejerforeningen har fået ordnet den del af volden som tilhører grum::lejerfor-
eningen. Bestyrelsen vil vurdere om der til efteråret skal genbeplantes.
Oprydningen efter snefaldet i november 2015 er afsluttet. Bestyrelsen vil arbejde enten på et for-
slag til nye træer på fællesarealet eller på at få nedsat et udvalg til at lave en gennemgang og et
forslag til evt. nyplantninger.
Der har været klager over græsslåningen på visse steder af fællesarealet og volden langs Frode
Fredegodsvej. Dette har entreprenøren efterkommet og rettet op på. Vi kører kontraktens længde
(2017) ud og evaluerer herefter om vi skal fortsætte.
Sidste års Skt. Hansbål blev ikke til noget bl.a. pga. skybrud og mangel på hjælpere men også
mangelfuld koOtClil1eringfra bestyrelsens side. Med hensyn til fremtidige afholdelser henvistes lil
punktet "Eventuelt".
Nabohjælpskiltet på hjørnet af Hedebyvej kunne ikke rettes op. Forslag om at sættet et skilt op
med legende børn overvejes.
Der har været utilfredshed med, at der skal betale rykkergebyr. Bestyrelsen vil som forsøg frem-
over sende en e-mail med erindring om at tidsfristen for indbetaling er overskredet, inden der sen-
des en egentlig rykkerskrivelse. Til dem som stadig ikke har afleveret e-mai! adresse, vil som van-
lig få et rykkerbrev med et gebyr på kr. 75,00 i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning.
(Punktet vedrører egentlig ikke formandens beretning for 2016 men blev alligevel taget op her)
Fastelavnsfesten i år 2017 blev ikke til noget da de to arrangører ikke fik det stablet på benene.
Den ene arrangør meldte sig dog på banen til at sørge for at det bliver arrangeret og afholdt som
vanligt i 2018.

Formandens beretning blev godkendt.
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3. Regnskabsaflæggelse
Tommy Grunell gennemgik regnskabet. Gjorde opmærksom på at dette var dateret forkert (2016)
skulle naturligvis være 2017.

Regnskabet blev godkendt

4. Budget og fastsættelse af kontingent.
Orientering om istandsættelse af de offentlige veje. Grundejerforeningen er ikke økonomisk invol-
veret i istandsættelse af de offentlige veje. Det forventes ikke at vejfonden kommer til anvendelse.

Bestyrelsens forslag til budget I kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Rasmus lindhede, Mette Bjørnsen og Carsten Rasch, alle modtager genvalg
Alle blev genvalgt.

7. Valg af suppleant
Thomas Christensen, H1, blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer. Nuværende revisor:
Kenneth Jensen, Hedebyvej 10, modtager genval9
Ulla Frederiksen, Grimsbyvej 5, modtager genvalg
Begge blev genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant
Hans Erik Frederiksen modtager genvalg, såfremt der ikke er andre der ønsker posten.
Hans Erik Frederiksen blev valgt.

10. Eventuelt.
SKt. Hans-festen: Afholdelse af Skt. Hans fest har pr. tradition (ikke vedtægtsmæssigt) påhvilet
bestyrelsen. Det indebærer at sørge for forplejning, sange og evt. heks til bålet. Men herudover
forventes at bestyrelsen - eller i hvert tilfælde et antal af medlemmerne - også at deltage på selve
aftenen, køre drikkevarer over, holde båltale, sørge for at bålet tændes og sørge for at holde
brandvagt til ud på natten. Dette har givet en del udfordringer for den siddende bestyrelse, der har
besluttet, at de ikke længere vil påtage sig alle disse forpligtelser. Hvis Skt. Hans skal fortsætte i
Kildeholm - og det er der stemning for at det skal- vil det, i hvert tilfælde under den siddende be-
styrelse, kræve at der nedsættes en gruppe af frivillige medlemmer, som vil påtage sig de nød-
vendige arbejdsopgaver. Bestyrelsesmedlemmer kan, men skal ikke, melde sig til denne gruppe.
Bestyrelsen vil snarligt udsende information om de opgaver der skal løses og opfordre til, at man
melder sig til for 2017. Hvis opgaverne ikke kan besættes senest 1 måned før Skt. Hans aflyses
arrangementet.
Arlig arbejdsdag: Bestyrelsen vil melde en dato ud efter skoleferien med tidsplan og forslag til
hvad der skal laves. Udover at arbejde, satser vi på at grille pølser og hygge sammen på dagen
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Nabohjælp: Egedal kommune har sendt materiale med en startpakke ud om nabohjælp, denne vil
blive lagt på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil evaluere på indholdet og eventuelt forsøge
at få det implementeret i foreningen.
KommunikationSkanaler: Der blev gjort opmærksom på, at foreningen har en "faeebbok-side, som
med fordel kunne konverteres til en lukket gruppe i stedet. Da alle ikke er medlem af Facebook, er
det primære informationsværktøj foreningens hjemmeside. Hjemmesiden mangler nogle oplysnin-
ger, og vil blive opdateret med det manglende.
Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 21 :04.

Referent John Rosengaard

?~;~ Dirigen~J.B' Vd St ard/ ..\ '
I :
I •
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Seneste ajourførte vedtægter er vedlagte.
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