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Bestyrelsens beretning for 2018 

2018 har, som også 2018, været et roligt år, forstået på den måde, at foreningen ikke har stået 
med de store udfordringer og kommer ud af året med et positivt resultat 47.133,37 kr. Forenin-
gens økonomi er generelt sund, med en fornuftig opsparing til fremtidige renoveringer på ialt 
459.335,00 kr.


Hvor stor en opsparing en forening som Kildedalen har brug for kan man altid diskutere, men vi 
ved, at veje, brandveje, parkeringspladser, stier og udelys er anlæg som med mellemrum koster 
store beløb ved renoveringer og udskiftninger og opsparingen til disse udgifter forebygger uven-
tede ekstraregninger til medlemmerne.


Vi har de seneste år arbejdet for, at kontingentet ligger fast henover årene og fremlægger også i år 
et samlet budgetforslag, der indebærer et årligt kontingent på 6.995 kr.


Udhus 
Generalforsamlingen i 2018 besluttede at indkøbe et rullestillads og det er vores indtryk, at det har 
været en god investering. Det ser også ud til, at der er god brug af køleskabe og borde og stole.  
Alt i alt er der tale om forskellige ordninger, som er igangsat og administreres af forskellige med-
lemmer. Alt grejet bor dog i foreningens udhus, som på den måde bliver mindre og mindre. Vi 
fremlægger derfor et forslag om at udvide udhuset.


FUKA 
Opgaverne på foreningens fællesarealer varetages af FUKA, der i 2018 har bestået af Ulla 
Bengtsson (109), Tove Bohlbro (48), Maria Winther (7) og Hanne Bjerg (77). FUKA vil gerne have 
flere medlemmer og opfordrer også til, at man kontakter dem, hvis man har idéer og særligt ting 
man selv vil gennemføre og have større indflydelse på. Driften og indretningen af vores fællesare-
aler skal understøtte, at vi bor her, lever her og kan bruge området.


FUKA mødes med jævne og hyppige mellemrum, hvor området gennemgås. I årets løb har FUKA 
således tilset, at følgende opgaver er blevet udført:


• Snerydning og saltning.

• Græsslåning og ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning af stier og veje.

• Fejning af veje/p pladser.

• Beskæring af buske langs stier og legepladser. Legepladser ved lige husnumre er beskåret.

• Tilsyn af legepladser og indrapportering til INDU 1 gang pr. måned.

• Indkøb af vandingsposer og siveslange, vanding af beplantning langs stamvej og blommertræer 

ved plæne/legeplads ud for nr 84-86.

• Bed renoveret bag nr 77, ud mod gennemgående sti til Solengen.

• Rydning og beskæring af buske og træer bag carporte.

• Renovering af bede mellem p-pladser med græssåning og plantning af lindetræer.

• Renovering af bed mellem P-Plads og nr 34.

• Renovering af læbælte.


Aftalen med gartneren, Greencare v. Allan Jørholm, blev forlænget med et år i 2018 og udløber 
defor i april 2019. Aftalen omfatter følgende:


• Græsset slås 20 gange fra 1. april til 31. oktober

• Efterklipning om inventar 10 gange

• Let blæsning/fejning af stier efter græsslåing

• Frirumsbeskæring 1 gang årligt

• Sprøjtning af ukrudt langs veje, stier og legepladser 2 gange årligt




• Fejning af veje, brandveje, stier og p-pladser 2 gange årligt

• Snerydning og glatførebekæmpelse afregnes i forhold til tid og forbrug af salt.


Som det fremgår, omfatter aftalen kun de helt basale driftsopgaver. Da beplantningen i området 
mange steder har godt fat, kræver det en større indsats at følge med i forhold til især beskæring. 
FUKA gennemgår området sammen med gartneren og tilrettelægger derfor beskæringerne, så 
områder ved lige husnumre beskæres i lige år og områder ved ulige husnumre i ulige år.


FUKA har nu i tre år haft et årligt rådighedsbeløb på kr. 50.000. Det har det givet FUKA mulighed 
for dels at bestille ekstraydelser hos gartneren, dels at foretage investeringer i større arbejder. Ek-
straydelser vil typisk være mindre opgaver, der ikke er en del af den normale aftale. Som eksem-
pel kan nævnes mindre renoveringer af bede.


Samlet set er der udført en masse gartnerarbejde og særligt nogle af de større beplantninger er 
blevet saneret. Gartneraftalen og budgettet giver dog ikke plads til opfyldelse af alle ønsker i fore-
ningen. Som eksempel kan nævnes lugning af bede, der med jævne mellemrum diskuteres blandt 
medlemmerne.


Da gartneraftalen udløber i 2019, skal der enten ske en forlængelse af aftalen, eller også skal der 
indgås en ny aftale. FUKA og bestyrelsen har derfor bedt Allan Jørholm udarbejde et forslag til en 
ny aftale, der over en 5-årig periode giver mulighed for at omlægge en del af området og driften. 
Vi har lagt vægt på, at en ny aftale ikke skal koste mere end den gamle. Forslag til en ny gartner-
aftale fremlægges som selvstændig punkt på generalforsamlingen, hvor også Allan Jørholm del-
tager.


Udelys 
Som vi fortalte i sidste beretning, blev gadelamperne udskiftet til LED i 2013, og vi har i 2017 og 
2018 haft et stigende antal defekte lamper. Driftbudgettet blev i 2018 hævet til 50.000 og vi fore-
slår, at budgettet i 2019 hæves til 60.000, for at kunne imødegå udskiftninger. Stigningen finansie-
res af et forventet mindreforbrug på de administrative omkostninger, og vil derfor ikke påvirke 
kontingentet.


LED har ikke en ubegrænset levetid og udskiftninger er dyrere end blot at skifte en pære. Vi har 
dog fået nogle tilbud på reparationer, hvor det ikke er hele lampen der udskiftes. Endvidere har vi 
fået nogle bud på andre lamper. Forslag om gadelamper fremlægges som et selvstændigt punkt 
på generalforsamlingen.


Lamperne på udhusene er en del af foreningens udebelysning. Hvis en lampe går i stykker, skal 
man kontakte bestyrelsen, som sørger for reparation eller udskiftning. Lamperne har efterhånden 
en del år på bagen og i tilfælde af almindeligt slid og ælde er det foreningen der betaler for ud-
skiftningen. Hvis lampen går i stykker af andre årsager, må bestyrelsen i det konkrete tilfælde vur-
dere, om det er grundejeren eller foreningen der skal betale reparationen.


Lidt af hvert 
Foreningen har en hjemmeside og så er der en Facebookgruppe for Kildedalen. Førstnævnte 
er foreningens officielle forum, omend aktiviteten ikke er overvældende. Hvis der er nogen 
som vil hjælpe med at drive hjemmesiden, er de meget velkomne. Facebookgruppen er vel-
fungerende, men favner kun dem der er på Facebook. Der er sommetider lidt diskussioner og 
spørgsmål om gruppens rolle og bestyrelsens holdning til den. Vi har besluttet, at vi i 2019 vil 
være mere aktive på Facebook med især opdateringer fra FUKA.


Der er kommet en henvendelse om bommene ved brandvejene. Det har været et problem, at 
nogle af foreningens medlemmer benytter brandvejene og bommene derfor ofte står åbne. 
Det er tidligere drøftet på generalforsamlingerne, og folk er blevet opfordret til at lukke bom-
mene, hvis de står åbne. Den konkrete henvendelse udspringer af, at bommene blev lukket så 
en ambulance ikke umiddelbart kunne komme ud igen. Det er en uheldig situation, der dybest 
set udspringer af, at brandvejene benyttes uhensigtsmæssigt. Det er vanskeligt at overvåge 
og regulere dette, men vi må endnu engang indskærpe, at brandvejene først og fremmest er 
til redningskøretøjer og kun undtagelsesvis skal benyttes til andre formål.


