Grundejerforeningen
Kildeholm IV

Ølstykke maj 2019

www.kildeholm.dk

Ordinær generalforsamling på
Stengårdsskolen (mødelokale 92, Rød gang)
Onsdag 29. maj 2019 kl. 19:30
VIGTIGT: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleant, se punkt 7.
og 8., og dette er en opfordring til, at du overvejer at opstille til bestyrelsen.
Kontakt evt. den nuværende bestyrelse (se bagsiden) for at høre mere.
Dagsorden jf. vedtægterne:
Tilstede 22 parceller ud af 164.
1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen har ikke forslag til en kandidat)
Ketil Clausen, er valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamling er lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning.
Fra beretningen blev sagen omkring træerne mod Stråmoseparken fremhævet.
Formandens korrespondance med foreningens bank der vil indføre ekstra gebyrer, blev også
fremhævet.
Fra salen var der en kommentar omkring brugen af penge på fældning for 3 år siden, indtil
Stråmosen. En deltager påpeger at det er kommunen der har plantet træerne tilbage i
1970’erne.
Spørgsmål fra salen omkring asfalteringen af vejene. Bestyrelsen svarer at nej vi har ikke hørt noget
fra kommunen. Kommunen har tilsyneladende ikke budgetteret med asfaltering. Deltagere
fra salen anbefaler at man bruger tip Egedal-app’en hvis man oplever voldsomme huller.
Der var spørgsmål til saltningen. Formanden orienterede om at alle adspurgte saltning firmaer
referer til DMI eller vejdirektoratets varslingssystem. Der var flere i salen der klagede over
for meget saltning. Bestyrelsen opfordres til at kigge nærmere på prisen og omfanget igen.
3. Regnskabsaflæggelse, til godkendelse af generalforsamlingen.
Kassereren orienterer omkring regnskabet:
Notering omkring snerydning: beløbet for 2018/2019 er uforholdsmæssigt stort grundet sene
regninger fra 2018, der er kommet efter afslutningen af sidste års regnskab.
Kontrakten med legeplads vedligehold har været udløbet og der er ingen udgifter til vedligehold i
2018. Kontrakten er nu gentegnet.
Regnskabet godkendes.
4. Budgetforslag, til godkendelse af generalforsamlingen.
Følgende blev kommenteret:
Bestyrelsen foreslår en kontingent forøgelse (selvstændigt punkt).
Væsentlig forøgelse af gebyr til banken. Bestyrelsen forhandler med banken.
Nederste note omkring egenkapital er forkert, beløbet er udtryk for balance.
Budgettet godkendes dog med forbehold for der muligvis vil være færre indtægter, i fald kontingent
forøgelsen ikke godkendes.
5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget

6. Forslag til kontingent for sæsonen 2019-2020: 2000 kr.
Bestyrelsen anbefaler en forøgelse af kontingent med henvisning til øget udgifter og forventningen
om større projekter bl.a. omkring asfaltering af veje og stier. Blandt de fremmødte udtrykkes
en bekymring omkring etableringen af en opsparing i foreningen.
Fremmødte udtrykker et ønske om at fremtidige forøgelser af kontingent øremærkes til specifike
projekter der godkendes af generalforsamlingen f.eks. til asfalt.
Afstemning om kontingent forøgelse:
8 imod
14 for
Forøgelsen er vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Ebbe Wettlaufer
modtager genvalg, genvalgt!
Jørgen Staalsø
modtager ikke genvalg,
Nyvalgt:
Leo Hartvigsen

Valgt til kasserer

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
Margit Frandsen
modtager ikke genvalg
Allan Lundberg
modtager ikke genvalg
Mark Wiche
modtager genvalg, genvalgt!
Nyvalgte:
Flemming Vinther
Ketil Clausen

Brathildavej 1
Lindholmvej 3

9. Valg af 2 revisorer. På valg er:
Hans Bjerg Nielsen modtager genvalg, genvalgt!
Leo Hartvigsen
modtager genvalg, (ikke genvalgt, indtræder i bestyrelsen)
Nyvalgt:
Ole Rex

Valgt.

10. Valg af suppleanter for revisorerne.
Erik Frandsen modtager genvalg, genvalgt!
Ketil Clausen modtager genvalg, (ikke genvalgt, indtræder som suppleant)
Nyvalgt:
Jørn Clemmensen

Vesterbygdvej 12

11. Valg af festvej for fastelavnsfest; forslag om Jomsborgvej.
Jomsborgvej valgt
12. Eventuelt.
Græsslåning inden for fastlagte tidspunkter på den grønne seddel. Den grønne seddel er udtryk for
en henstilling så tal med din nabo hvis det er nødvendigt at arbejde uden for tidsrummene og tag
alment hensyn.
Der henstilles til at man ikke aflæsser affald, hvad enten det er haveaffald eller andet på foreningens
arealer. Det blev påpeget at det er forbudt og i fald det kan bevises hvem det er, kan der blive
tale om en egentlig politianmeldelse.

Der blev rejst spørgsmål omkring skolestien bag Jomsborgvej og vedligeholdsansvar. Bestyrelsen
kigger videre på dette.
Stien mellem Vesterbygdvej og Østerbygdvej er i rigtig dårlig stand, bl.a. grundet trærødder der
bryder gennem asfalten. Der henvises til Hegnsloven omkring vedligehold af træer der vandre
ud over grunden.
Der er ingen regler omkring hvad der skal plantes ud mod stien. Der er dog fortsat vedligeholdes
pligt omkring beplantningen.
Formanden orienterer omkring Gigabit henvendelse, omkring eventuel fiber oprettelse.
Mødet hæves med tak til dirigenten.
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 6 juni kl. 19:30 Jomsborgvej 9
Referat af generalforsamlingen forventes på hjemmesiden www.kildeholm.dk senest to uger efter,
og ikke omdelt i trykt format. Trykt version kan rekvireres hos bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

