
 

 

 
 

Generalforsamling i Kildedalen. 

I følge vores vedtægter, skulle vi have holdt generalforsamling i marts måned. Det har ikke været muligt at 

mødes i hallen som vi plejer og vi i bestyrelsen har ikke haft mod på at afholde generalforsamlingen som et 

digitalt møde. 

 

I lyset af vaccineprogrammer og forventningerne om befolkningens flokimmunitet regner vi ikke med, at det 

er praktisk muligt at gennemføre generalforsamlingen på denne side af sommerferien. Vi skal nok hen i slut-

ningen af august eller begyndelsen af september, før det hele passer nogenlunde sammen, d.v.s. at vi kan mø-

des og de fleste er færdige med hovedferien. 

 

Bestyrelsen ser tiden an frem til slutningen af maj og indkalder til generalforsamling i løbet af juni. 

 

Budget og regnskab 

Det er på generalforsamlingen vi godkender regnskabet for det forgangne år og budgettet for det kommende. 

 

Det reviderede regnskab for 2020 er vedlagt. Årets resultat er et overskud på 122.786,24 kr. Årsagen til dette 

er primært, at vi i 2020 har brugt færre penge på vores fællesarealer. Udover en mild vinter har der været 

færre reparationer. 

 

Vi slipper dog ikke helt for at skulle bruge penge, da vi skal have fornyet aftalen med driften af legeplad-

serne og nok kommer til at bruge nogle penge på reparationer, større istandsættelser og eventuelt udskiftning 

af faldunderlag. FUKA og bestyrelsen indhenter tilbud og prioriterer opgaverne, men legepladser er dyre at 

eje og holde i forsvarlig stand, så vi må forberede os på at bruge en del på dem i de kommende år. 

 

Kontingentet til foreningen har ligget stabilt på ca. 7.000 kr. de seneste år. I 2020 var det 6.995 kr. og det er 

også det beløb bestyrelsen har valgt at opkræve i 2021. Hvis generalforsamlingen efter sommerferien vælger 

et andet budget, og dermed også et andet kontingent, må dette reguleres efterfølgende. Hovedtallene i det 

fremrykkede budget bliver: 

 

Indtægter 818.400 

 

Udgifter 

Administration 40.000 

Faste udgifter til fællesarealer 473.000 

Opsparing 40.400 

TV og antenne 265.000 

I alt 818.400 

 

Resultat 0 

 

Generelt har foreningen en sund økonomi og en pæn opsparing, men vi dækker også et stort areal med 

mange installationer og meget asfalt, så det skader ikke at være lidt robuste. 

 

Valg til bestyrelsen 

Der skal også i år være valg til bestyrelsen og revisionen. Formand, to bestyrelsesmedlemmer, en suppleant 

og en revisor er på valg. Indtil generalforsamlingen fortsætter alle, men der er på nuværende tidspunkt ikke 

overblik over, hvorvidt alle også vil genopstille. 

 

FUKA 

2020 har været roligere end de foregående år, i hvert fald udad til, for der er ingen tvivl om, at FUKA har 

haft et meget travlt år. 

 



 

 

Overordnet set er vi tilfredse med vores nye gartner, men dette skal også ses i lyset af, at FUKA har udført et 

stort arbejde med at følge op og holde gartneren fast på vores aftaler og holde øje med hans regninger. I løbet 

af året mødes FUKA jævnligt, hvor de gennemgår området og tilrettelægger vedligeholdelse og forbedringer. 

FUKA har også selv trukket i arbejdstøjet når det har været nødvendigt, for eksempel med vanding af bøge-

hæk og træer langs stamvejen. 

 

I budgettet for 2020 var der indarbejdet et beløb, ca. 17.000 kr. til sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse. Det har vist 

sig, at det ikke hænger sammen. Enten skal vi afsætte et væsentligt større beløb, eller også skal vi acceptere 

mere ukrudt. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at FUKA i 2021 og indtil andet er besluttet, må vende til-

bage til præcisionssprøjtning af ukrudt. Det skal understreges, at ukrudtsbekæmpelsen er på et lavt niveau og 

ikke omfatter ukrudtsbekæmpelse på store arealer, men vi slipper ikke helt for at holde det nede, hvis vi vil 

undgå skader på belægninger, kanter etc. 

 

Vi har et fornuftigt budget til gartnerarbejdet, men det er ikke overdådigt og FUKA er nødt til at prioritere 

midlerne. Der er ingen tvivl om, at vi ville have nogle anderledes og større udfordringer med vores fællesare-

aler, hvis ikke vi havde FUKA. 

 

Parkering og parkeringspladser 

Ordningen med de faste parkeringspladser, til dem der ikke har en carport, har nu fungeret i et års tid og til-

syneladende uden højlydt ballade. Ordningen sætter resten af parkeringsarealet under lidt større pres, og når 

man tager i betragtning, at bilparken i Danmark generelt er voksende, så skal vi nok forvente, at der vil blive 

mere rift om parkeringspladserne. 

 

Derfor vil vi endnu engang bede jer om at flytte jeres trailere og andre oplag på parkeringspladserne. Trailer-

parken er en smule svingende i omfang og udbredelse, men den ser ikke ud til for alvor at blive mindre og 

det går ud over de ledige parkeringspladser til bl.a. gæster i området. 

 

Et andet emne, der også har været noget diskuteret på Facebook, er parkering i rabatterne og på de grønne 

arealer. 

 

Hillerød Kommune har vedtaget en bekendtgørelse om parkering. Den kan findes på kommunens hjemme-

side. Kommunen tillader parkering med det ene sæt hjul på fortovet, hvis der er 1,5 meters passage, men 

kommunen tillader ikke parkering i rabatten, så lad være med det. Udover at det altså kan give en bøde, så 

bliver rabatter og grønne arealer ødelagte og ser forfærdelige ud. 

 

Kloakledninger 

Hillerød Forsyning har ansvaret for kloakerne i stier og brandveje. Grundejerne har ansvaret for de kloakled-

ninger der ligger på de private grunde. Sådan er det beskrevet på forsyningens hjemmeside. 

 

I Kildedalen har vi ikke synlige skel mod veje og stier og vi har heller ikke skelbrønde ud for hvert hus. Det 

betyder, at det kan være svært at se, hvor den offentlige kloakledning stopper og den private begynder. Det 

er særligt et problem for stikledningerne til de enkelte ejendomme. Vi har spurgt Hillerød forsyning om dette 

og afventer svar. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at ledningerne kun er grundejernes når de ligger på de private grunde. Der er 

enkelte, som har fået andre svar, når de har henvendt sig til Hillerød Forsyning, men vi mener altså, at det er 

forkert, da kloakerne i området må være offentlige indtil skel mod de enkelte grunde. 

 

Afslutning 

Året har generelt været stille og også for bestyrelsen været præget af nedlukning. Det har også været et mere 

roligt år med færre problemer og færre projekter. Nu banker foråret på døren og forhåbentlig også et mere 

normalt liv med genåbning af landet, ophævelse af forsamlingsforbud etc. etc. 

 

I ønskes alle en god sommer. 

 

Hilsen bestyrelsen. 


