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Kildeholm grundejerforening 

v/formand Peter Albert 

Hedebyvej 15, 

3650 Ølstykke 
 

Ølstykke den, 21. februar 2019 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling,  den 14. marts 2019, kl. 19:30 på Stengårdsskolen i lokale 92. 

 

Indkaldelsen sker i henhold til vedtægtens § 7.  

 

 Dagsordenen er: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

- Det reviderede regnskab er vedlagt / vedhæftet 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

- Bestyrelsen stiller forslag om, at der kan indledes et samarbejde med Kildeholm II om etablering 

af en hjertestarter med baggrund i 3 af følgende forslag. 
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Det skal her bemærkes, at beregningerne udelukkende bygger på Kildeholm II’s beregninger. Vores 65 

medlemmer er ikke indregnet. 

 

- Forslag fra Kasper Henningsen, Yorkvej 5,  

Se vedlagte / vedhæftede dokument. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke på 

generalforsamlingen sidste år var enighed om, at der skal etableres pil på fællesarealet. Nedenfor 

er indsat kopi af referatets punkt 10.3 fra generalforsamlingen: 

 

- Der var en diskussion af om det vil være muligt at beplante fællesarealet med pil som 

dræn, nu hvor kommunen ikke vil tillade at foreningen tilslutter et dræn til kommunale 

kloaklednings system. Bestyrelsen undersøger.  Resultatet af disse undersøgelser vil 

bestyrelsen v/ Rasmus Lindhede gøre rede for. 

 

5. Budget og fastsættelse af kontingent, jf. vedtægterne § 17. 

- Bestyrelsens forslag til budget / kontingent er vedlagt / vedhæftet. 

6. Valg til bestyrelsen. På valg er: 

- Mette Bjørnsen, Rasmus Lindhede og Carsten Rasch alle modtager genvalg. 

7. Valg af suppleant: Nuværende suppleant Thomas Christensen H1, modtager genvalg. 

8. Valg af 2 revisorer. Nuværende revisorer:  

- Kenneth Jensen, Hedebyvej 10, modtager genvalg. 

- Ulla Frederiksen, Grimsbyvej 5, modtager genvalg.  

9. Valg af nuværende revisorsuppleant: 

- Helge Nielsen, Grimsbyvej 13, modtager genvalg. 

10. Eventuelt. 

10.1 Yorkvej 5 ønsker er drøftelse af fibernet eller højhastigheds forbindelse til Internettet. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Der er i budgetforslaget ikke taget stilling til de 2 forslag som ønskes behandlet under punkt 4. 


