
 
 

 
Ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts kl. 19.30 

i Frederiksborghallen 
 

Dagsorden jf. foreningens love: 

 

a. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen indstiller Henrik Smith (Kildedalen 70) 

 

b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 

Fremlæggelse ved Christian Sabber (Kildedalen 63) 

 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Der har i 2015 været indtægter på kr. 1.160.810,14 (budget 2015 kr. 1.158.300) og 

udgifter på kr. 1.133.436.99 (budget 2015 kr. 1.153.654). Årets resultat er kr. 

27.375,15 (budget 2015 kr. 4.646). At resultatet er bedre end budgetteret skyldes 

især, at udgifterne til snerydning har været lavere end forudsat. 

 

Foreningens aktiver udgør pr. 31. december 2015 kr. 578.603,36. Ved udgangen af 

2014 udgjorde aktiverne kr. 434.756,63. Af aktiverne er der hensat kr. 249.335 til 

fremtidige renoveringer og likviditetsreserve. 

 

Regnskabet vedlægges som bilag til indkaldelsen. 

 

d. Forelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget for det kommende år og i 

forbindelse hermed forslag til fastsættelse af grundkontingent for det kom-

mende år 

 

Grundkontingentet dannes på baggrund af foreningens faste udgifter til administration 

og drift af fællesarealer. Foreningen har en aftale med gartner Allan Jørholm om de fa-

ste vedligeholdelsesopgaver, som er græsslåning, buskrydning, ukrudtsbekæmpelse og 

fejning af stier og p-pladser. Foreningen har endvidere en driftsaftale med legeplads-

firmaet INDU. De faste udgifter udgjorde i 2015 kr. 251.965.  

 

Foreningen har endvidere en række udgifter, som dog ikke er faste. Disse udgifter er 

reparationer og mindre opgaver (f.eks. skilte, stophaner, opstribning af boldbaner og p-

pladser), oprydning efter storm og andre nødvendige gartneropgaver på baggrund af 

FUKA´s jævnlige gennemgange af arealerne. I 2015 beløb disse udgifter sig til kr. 

44.205. Bestyrelsen anbefaler, at der afsættes kr. 50.000 til disse opgaver. 

 

I henhold til foreningens bestemmelser, skal foreningen forestå snerydning og glatføre-

bekæmpelse på veje, brandveje og p-pladser (i praksis har foreningen også forestået 

arbejdet på fliselagte stier) og dette er den største enkeltstående post. Det er svært at 

spå om vejret, men erfaringen viser, at et årligt budget på kr. 110.000 svarer til den 



 
gennemsnitlige udgift over flere år. Opgaven udføres af vores gartner efter bestilling fra 

foreningens vintervagter, hvilket har sikret, at udgifterne ikke løber løbsk. 

 

 

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til drifts- og vedligeholdelsesbudget. Forslaget 

indeholder alene udgifter til drift og vedligehold af foreningen og dennes fællesarealer. 

Udgiften til kabel TV følger beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling i 

2015 og vil, indtil det nye anlæg er færdigt, udgøre ca. 425 kr. pr. husstand pr. måned.  

 

Administration og forsikring  55.400 

 

Udebelysning (strøm, reparation og pærer) 42.000 

Legepladser (serviceaftale INDU) 33.000 

Græsslåning 18 gange 92.350 

Buskrydning 3 gange 21.600 

Ukrudtsbekæmpelse 12.000 

Fejning stier og p-pladser 12.800 

Sum faste udgifter fællesarealer 213.750 213.750 

 

Diverse opgaver fællesarealer, reparationer o.l.  50.000 

 

Snerydning  110.000 

 

Opsparing (besluttet generalforsamling 2015)  70.000 

 

Sum  499.250 

 

Pr. husstand pr. år  4.267 

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at 

1. forslaget til drifts- og vedligeholdelsesbudget godkendes, samt 

2. at udgiften til antenne opkræves på baggrund af de faktiske udgifter. 

 

e. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer, samt fastsættelse af 

endeligt budget, og i forbindelse hermed fastsættelse af endeligt kontingent 

for det kommende år 

 

Det fremgår af foreningens vedtægter, at kontingentet udgøres af et grundkontingent 

jf. punktet ovenfor og tillagt udgifter som følge af forslag fra medlemmerne og besty-

relsen. I 2015 blev der budgetteret med arbejder som følge af forslag for i alt kr. 

119.653. 

 

Nye arbejder kan finansieres af opsparing til formålet, af foreningens kassebeholdning 

eller af tillæg til grundkontingentet. Ved forslag til nye arbejder, skal der derfor også 

være forslag om hvordan disse skal finansieres. 

 

Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet generelt ligger på det samme niveau fra år til år, 

således at den enkelte husejer kan forudse sine udgifter, og således at eventuelle over-

skud og underskud opspares og indhentes i efterfølgende år. 

 



 
Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingen forslag om to arbejder, der begge dæk-

kes af kontingentbetalingen: 

 

Forslag om skilte 

Det foreslås, at der opsættes oversigtstavler 1 eller 2 steder i Kildedalen. Skiltene kan 

opsættes i selvstændige skiltegalger eller på carportvægge. Sidstnævnte løsning vil væ-

re langt det billigste. Bestyrelsen foreslår endvidere, at nummer henvisningsskiltene 

gennemgås, repareres og eventuelt rettes, der hvor skiltningen kan give anledning til 

misforståelser. Det vurderes, at opgaven kan løses indenfor en ramme af kr. 20.000, 

der dækkes af kontingent til foreningen, svarende til kr. 170,94 pr husstand. 

 

Forslag om rådighedsbeløb til FUKA 

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 50.000 til arbejdet i FUKA. Belø-

bet dækker forbedringer og udskiftninger af beplantninger og etablering af nyplantnin-

ger. En del af beplantningen i området, f.eks. rønnebærtræer, er dårlig eller trænger til 

kraftig beskæring eller udskiftning, som ikke er dækket af det almindelige vedligehold. 

Endvidere kan en del af beløbet gå til påbegyndende forbedring og udskiftning af fald-

underlag ved legepladser. FUKA redegør for beløbets anvendelse i forbindelse med be-

styrelsens beretning ved generalforsamlingen i 2017. Beløbet dækkes af kontingent t il 

foreningen, svarende til kr. 427,35 pr. husstand. 

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen 

1. at forslag om skilte godkendes og finansieres af kontingentbetaling, 

2. at forslag om rådighedsbeløb til FUKA godkendes og finansieres af kontingentbeta-

ling, 

3. at det endelige kontingent pr. husstand for 2016 fastsættes til kr. 4.865,38 ex. an-

tenne, samt 

4. at kontingent og antenne opkræves hver måned. 

 

f. Valg af formand 

 

Formanden er, jf. vedtægterne, på valg hvert andet år. Den nuværende formand er 

valgt ved generalforsamlingen i 2015 og er derfor først på valg til generalforsamlingen i 

2017. 

 

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Bestyrelsens medlemmer er valgt for to år, således at der er to bestyrelsesmedlemmer 

på valg ved hver generalforsamling. 

 

Frank Pedersen (Kildedalen 95) og Tove Bohlbro (Kildedalen 48) er genvalgt i 2015 og 

er derfor ikke på valg i år. 

 

Karen Christensen (Kildedalen 4) er valgt i 2014 og er derfor på valg i 2016. 

Bestyrelsen indstiller genvalg. 

 

Bjarke Poulsen (tidligere Kildedalen 98) var ligeledes valgt i 2014, men Bjarke fraflytte-

de Kildedalen i 2015, hvorfor Toni Brynaa (Kildedalen 71) blev valgt i stedet for og er 

derfor på valg i 2016. 

Bestyrelsen indstiller genvalg. 



 
 

 

 

Valg af medlemmer til FUKA (Fællesudvalget for Kildedalens arealer) sker traditionelt 

ved hver generalforsamling. De nuværende medlemmer er Michael Danielsen (Kildeda-

len 31), Anders Nerild (Kildedalen 65), Tove Bohlbro (Kildedalen 48) og Karen Christen-

sen (Kildedalen 4). 

Bestyrelsen indstiller genvalg til alle og opfordrer til, at der indvælges en repræsentant 

fra den del af bebyggelsen, der vender ud mod markerne. 

 

Antenneudvalget har afsluttet sin opgave. Anders Nerild (Kildedalen 65) er foreningens 

kontaktperson til YouSee og Dansk Kabel TV. Når anlægget er færdigt, forventes det at 

alle henvendelser vedrørende de enkelte installationer er mellem brugerne og YouSee. 

 

h. Valg af revisorer og suppleanter 

 

Revisorer og suppleanter er valgt for to år. Revisor Preben Dissing (Kildedalen 122) er 

valgt i 2015 og er derfor ikke på valg. 

 

Revisor Janne Theilgaard (Kildedalen 60) er valgt i 2014 og er derfor på valg. 

Bestyrelsen indstiller genvalg. 

 

Der skal vælges en revisorsuppleant. 

Bestyrelsen indstiller Anders Larsen (Kildedalen 79) til valg. 

 

Suppleanterne Susanne Julien (Kildedalen 22) og Marianne Hansen (Kildedalen 78) er 

valgt i 2015 og er derfor ikke på valg før 2017. 

 

i. Eventuelt. Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning 

 

 


