Bestyrelsen for Kildeholm grundejerforening
Formand Peter Albert, Hedebyvej

15,

Sekretær Rasmus Lindhede, Hedebyvej 16,
Kasserer Carsten Rasch, Grimsbyvej 1,
Næstformand Tommy Grunell, Grimsbyvej
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsens

3,

Mette Bjørnsen, Yorkvej 3,

e-mail: bestyrelsen@kildeholm1.dk

Kildeholm, den 14. marts 2019

Referat af ordinær generalforsamling
Ad dagsordenens

afholdt den 14. marts 2019 på Stengårdsskolen

punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Richard Storgaard, G6, han blev valgt.
Ad dagsordenens

punkt 2. Formandens beretning

Beretningen omhandlede:
•
•
•
•
•

Fastelavn afholdt igen i år efter et par års pause. Rigtig godt arrangement og der er
fundet arrangører til 2020.
Nye LED armaturer. Pris den samme som tidligere men bedre lys.
Arbejdsdag forsøgt afholdt men aflyst på grund af manglende interesse.
Udbud af græsarealer foretages snarligt.
Bestyrelsen overvejede - og har nu gjort det - at oprette en affaldsindsamling på
Danmarks naturfredningsforenings affaldsopsamlirigsdag søndag den 31. marts.
Det bliver kl. 10:00 - ca. 11:30 ved legepladsen.
Tilmeld dig gerne på SMS til Rasmus på 40 31 1670 og se mere her:
http://www.dn.dk/arrangementer/4346-Ki
Ideholm-1---fællesarea I-og-omeg n

Ad dagsordenens punkt 3. Regnskabsaflæggelse.
Regnskabet blev kort gennemgået og herefter godkendt.
Ad dagsordenens punkt 4. Behandling af indkommende forslag.
4.1 Behandling af bestyrelsens forslag om hjertestarter
Efter forslaget blev stillet er der kommet mulighed for at få en gratis hjertestarter hvis Kildeholm I og II til sammen stiller 15 indsamlere til indsamling søndag den 28. april.
Det var der enighed om at bakke op om og derfor opfordrer vi alle til at læse den vedhæftede flyer og tilmelde sig som indsamler på dagen.
Det oplyst at Kildeholm II på nuværende har 7 i deres grundejerforening der har meldt sig.
Der blev på vores generalforsamling tilkendegivet fra 5 som gerne vil indsamle. Tilmelding
jf. vedlagte folder.
Hvis det ikke lykkes, sammen med Kildeholm II at stille 15 indsamlere på dagen, blev det
besluttet at bestyrelsen vælger en løsning inden for det opstillede budget for løsning A.
4.2 Kasper Henningsens forslag om beplantning
Kasper var ikke til stede til at fremlægge forslaget, der blev forkastet.
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Til gengæld vil bestyrelsen arbejde videre med andre alternativer, f.eks. terrænregulering
samt evt. indhente tilbud fra rådgivere mv.

Ad dagsordenens punkt 5. Budget og fastsættelse af kontingent.
Budget blev godkendt med bemærkninger om at hæve posten for fastelavn med 500 kr. og
indskrive skt. Hans i teksten også. Det blev også besluttet at indføre en post på 3.000 til
service af hjertestarter.
Budgetfastsættelsen

på 800 kr. for 2019 blev vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:

Mette Bjørnsen, Rasmus Lindhede og Carsten Rasch. Alle blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 7. Af suppleant.
Nuværende suppleant Thomas Christensen H1 blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 8. Valg af revisorer.
Nuværende revisorer Kenneth Jensen H 1O og Ulla Frederiksen G5 blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 9. Valg af revisorsuppleant.
Som revisorsuppleant

blev Helge Nielsen G15 valgt.

Ad dagsordenens punkt 10. Eventuelt.
•

10.1 Yorkvej 5 ønskede at drøfte muligheden for fibernet eller højhastigheds forbindelse til
Internettet.
Yorkvej 5 var desværre ikke til stede og kunne derfor ikke fremlægge sagen, der derfor blev
diskuteret uden egentligt oplæg. Der er dog erfaring fra tidligere om, at det kan være dyrt
og besværligt og at vi ikke i foreningen har mandat til at tvinge nogen med.
Konklusion blev imidlertid, at en arbejdsgruppe kigger på mulighederne. Indtil videre har
Richard Storgaard, Peter Albert og Rasmus Lindhede udtrykt interesse for at være med.
Andre interesserede må meget gerne melde deres interesse til bestyrelsen på bestyrelsen@kildeholm1.dk

•

Grantræ ud for H1 samt fyrretræ ud for G1 O ønskes fældet. Bestyrelsen kigger på det.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen
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Sekretær Rasmus Lindhede

Dirigent Richard Stor~ ard
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