
 
 

Referat af ordinær generalforsamling 
Torsdag 6. marts 2014 kl. 19.30 

 

 

 

Dagsorden 

 

a. Valg af dirigent.  

Anders nr. 79 blev valgt til dirigent. 

 

b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2013 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

 

d. Forelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget for 2014, og hermed forslag til fastsættelse af 

grund kontingent for 2014 

 

Grundkontingent ud fra driftsudgifter §8,d  blev fastsat til 6.016 kr pr husstand. 

 

e. Behandling af forslag fra bestyrelsen og udvalg (som fremgår af budgetforslaget) samt medlemmer 

og hermed fastsættelse af endeligt kontingent for 2014. 

 

Det blev vedtaget at vælge YouSee grundpakke i stedet for YouSee fuldpakke. Dette giver den 

enkelte husstand mulighed for at tilvælge egne ønskede kanaler. 

  

Da der er 3 mdrs. opsigelse på nuværende YouSeeaftale, vil dette træde i kraft pr. 1. juli. 

 

Antenneudvalget har indhentet følgende udtalelse fra FDA’s advokat: 

 

”Det er min opfattelse at I kun vil kunne opretholde en fortsat pligt til at bidrage til drift og 

vedligeholdelse af antenneanlægget, hvis I kan opnå en tiltrædelse til udvidelse af foreningens formål 

fra samtlige foreningens medlemmer.  

Jeg har noteret mig oplysningen om, at der på den seneste generalforsamling var enighed om fortsat 

drift, men jeg skal understrege, at formålsudvidelsen ikke blot vil kræve 100 % tilslutning fra de på 

generalforsamlingen repræsenterede stemmer, men som nævnt fra samtlige foreningens 

medlemmer.” 

 

Dette betyder, at der inden denne aftale kan indgås med YouSee, skal der indhentes en forhånds 

tilkendegivelse om at man vil tiltræde tilslutningspligten.  Antenneudvalget vil således i løbet af de 

næste 14 dage udsende et skema, hvorpå hver husstand ved afkrydsning enten stemmer ja eller nej til 

tilslutningspligten. 

 

I henhold til Vedligeholdelsesudgifter §8,e blev kontingent fastsat til 1.674 kr pr husstand. 

I henhold til Nyanlæg §8, e blev kontingent fastsat til 726 kr pr husstand. 

 

Dette giver et samlet udgift på 8.417 kr pr husstand og der opkræves 8.500 kr i årligt kontingent. 

 

 

 

 

 



 

Forslag fra FUKA til 2014 

 

§ 8, d: Vedligeholdelsesopgaverne er 

 

• Sidste genopretning af fl iser og brønde 

• Beplantning ved p-plads ud for nr. 54 

• Udtynding af træer og oprydning i læbælte ved boldbane 

• Genopretning af Kildedalen/Salpetermosevej 31-37 

 

Alle forslag blev vedtaget. 

 

§ 8, e: nyanlæg 

 

Da foreningens kassebeholdning er markant formindsket i løbet af 2013, er det nødvendigt at ændre 

på to forhold i budgettet: 

 

• Kontingentopkrævning fremskyndes til den 1.4 og den 1.10. 

• Der skal opkræves ekstra kontingent for at sikre en tilstrækkelig likviditetsreserve (særlig 

streng vinter, større uforudsete vedligeholdelsesarbejder etc.). 

 

f: Valg af formand 

 

Niels Linsaa (97) blev valgt 

 

g: Valg af bestvrelsesmedlemmer 

 

Karen Christensen (4) blev valgt. 

Bjarke Poulsen (98) blev valgt. 

Tove Bohlbro (48) var ikke på valg 

Frank Pedersen (95) var ikke på valg. 
 

 

h: Valg af suppleanter: 

 

Susanne Julien (22) var ikke på valg 

Marianne Hansen (78) var ikke på valg 

 

i: Valg af revisorer 

 

Preben Dissing (122) var ikke på valg 

Janne Theilgaard (60) blev valgt  

 

Valg af medlemmer til FUKA (FællesUdvalget for KildedalensArealer) 

 

Karen Christensen (4)  

Michael Danielsen (31) 

Tove Bohlbro (48)  

Ole Hansen (61) 

Anders Nerild (65) 

 

Valg af medlemmer til Antenneudvalget 

 

Anders Nerild (65)  

Rob Wijkmans (93)  

Rene Larsen (37)  

 

 

 



 

 

 

j: Forslag fra arbejdsgruppen, der arbejder med en ændring af Kildedalens byggedeklaration 

(se redegørelse) 

Arbejdsgruppen består af  

Rob Wijkmans (93) 

Britt Jensen (1) 

Hanne Hedegaard (9) 

Toni Brynaa (71) 

Christian Jensen (63) 

 

Generalforsamlingen gav opbakning til at udvalget fortsætter sit arbejde. 

 

k: Eventuelt 

 

Alle opfordres til at tilmelde sig til Nyhedsbrev på www.Kildedalen.dk. 

 

Fremover vil tilmeldte ud over nyt fra bestyrelsen modtage indkaldelser og referater fra 

generalforsamlingen via mail. 

 

http://www.kildedalen.dk/

