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Indkaldelse til generalforsamling i Kildedalens 
Grundejerforening 

Tirsdag den 29. marts kl. 19.30 i 
Frederiksborgcentret 

 
På grund af coronarestriktionerne blev generalforsamlingen i 2021 først gennemført i september, selvom 
vedtægterne bestemmer, at den skal holdes i marts. 
 
I 2022 afholdes generalforsamlingen i marts. 
 
Der kan både stilles nye forslag og ændringsforslag til de forslag der allerede er med i dagsordenen. 
Sidstnævnte er især vigtigt, da der ikke kan stilles ændringsforslag på selve generalforsamlingen. 
 
Forslag behandles under pkt. e. Bestyrelsen har ikke fremsat forslag i år, da de forslag, der blev vedtaget 
ved sidste generalforsamling, ikke er gennemført endnu. Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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a Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Anders Larsen (Kildedalen 79) 
 

 

b Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det 
forløbne år 
Beretningen lægges op på hjemmesiden sammen med 
dagsordenen. 
 

 

c Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Resultatet for 2021 viser et overskud på 32.421,58 kr. 
Overskuddet stammer primært fra et mindre forbrug på saltning 
og snerydning, selvom forbruget har været større end de 
foregående år. På TV og antenne har der til gengæld været et 
merforbrug på 13.222,03, som følge af de prisstigninger der har 
været. 
 
Regnskabet lægges op på hjemmesiden sammen med 
dagsordenen. 

 

d Forelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget for det 
kommende år og forbindelse hermed forslag til fastsættelse af 
grundkontingent for det kommende år 
Bestyrelsen foreslår følgende grundbudget: 
 
Indtægter  818.400 
 
Udgifter 
Administration 40.000 
Faste udgifter til fællesarealer: 

• Gartnerarbejde 

• Diverse reparationer 

• Udelys 

• Legepladser 

• Snerydning og saltning 
I alt 473.000 
Opsparing  25.400 
TV og antenne  280.000 
 
I alt  818.400 
 
Budgetforslaget er justeret i forhold til foregående år i form af 
en forhøjelse af posten til TV og antenne på 15.000 og en 
tilsvarende reduktion af opsparingen, således at indtægten og 
dermed også kontingentet fastholdes. Selvom opsparingen 
bliver mindre, er det bestyrelsens vurdering, at foreningen har 
en sund økonomi og en rimelig kassebeholdning, også til 
uforudsete udgifter og større reparationer. 
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Bestyrelsen anbefaler, 
1. at budgettet vedtages, samt 
2. at kontingentet forbliver uændret 6.995 kr. pr. 
husstand. 
 

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 
Ved generalforsamlingen i september blev der besluttet en 
række arbejder, der alle finansieres af foreningens opsparede 
midler. I og med, at disse arbejder endnu ikke er gennemført, 
har bestyrelsen ingen yderligere forslag og anbefaler derfor 
 
1. at endeligt budget og kontingent vedtages med et 
indtægtsniveau på 818.400 kr. og et årligt kontingent pr. 
husstand på 6.695 kr. som beskrevet under pkt. d 
 

 

f Valg af formand (ulige år) 
Udgår 

 

 

g Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (lige år) 
Aliye Gottfredsen (Kildedalen 2) genopstiller 
Susanne Julien (Kildedalen 22) genopstiller 
Suppleant Anette Holsten (Kildedalen 52). Bestyrelsen anbefaler 
genvalg 
 

 

h Valg af revisorer og suppleanter (lige år) 
Janne Theilgaard (Kildedalen 60). Bestyrelsen anbefaler genvalg 
Suppleant Anders Larsen (Kildedalen 79). Bestyrelsen anbefaler 
genvalg 
 

 

 FUKA 
De nuværende medlemmer af FUKA er: 
Tove Bohlbro (Kildedalen 48) 
Maria Winther (Kildedalen 7) 
Mette Jensen (Kildedalen 31) 
Ulf Gottfredsen (Kildedalen 2) 
Anders Nerild (Kildedalen 65) 
 
Mette Jensen træder ud af FUKA. 
 
FUKA har et stort arbejde med foreningens grønne områder og 
har brug for nogle, der kan hjælpe med opgaverne, som især 
drejer sig om at holde øje med gartneraftalen. 
 

 

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

 

 


