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KILDEDALENS Hillersd den l9-0 4-2002

GRUNDEJERFORENING
www.kildedalen.dk

Referat af ordinrer generalforsamling i Kildedalens Grundejerforeningo afholdt den 5. marts
2002 i Frederiksborghallen med folgende dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i2001.
c. Fremleggelse af det reviderede regnskab.
d. Fremleggelse af driftsbudget for det kommende 6r og dermed fastsettelse af grund-

kontingent for 2002.
e. Behandling af forslag fra bestyrelse, udvalg og medlemmer og hermed fastsrettelse af

endeligt kontingent.
f. Valg af formand.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
h.1 Valg af revisor og suppleanter.
h.2 Valg af gartnerudvalg.
h.3 Valg af medlemmer til kortudvalg.
h.4 Valg af medlemmer til legepladsudvalg.
h.5 Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget.
i. Eventuelt.

Ad a.

Michael Erichsen (79) blev valgt. Generalforsamlingen blev erkleret for lovligt indvarslet. Der var
38 husstande representeret, heraf 6 ved fuldmagt.

Ad b.

Formand Erling Jensen supplerede den skriftlige beretning, idet han bemrerkede, at Per Danielsen
(39) var tridt ind i bestyrelsen i stedet for Theis Ssrensen (32),idet Theis Ssrensen var udtridt af
bestyrelsen i perioden.

Fortsrettelsen af E4 er lavet lidt anderledes end den fsrste del, idet denne losning er mere vedlige-
holdelsesvenlig.

Ved opsrettelse af P-vogtere - som folge af enkelte personers misbrug af brandvejene - vil der blive
taget hensyn til enkeltes handicap eller lignende. Den siddende bestyrelse er af den opfattelse, at der
i disse tilfrelde kan udleveres nogle til den enkelte grundejer.

Begrundelsen for nodvendigheden af at fb etableret p-vogtere er blandt andet, at flere beplantninger
i omridet har lidt overlast nar der ikke alene ksres pi brandvejene, men ogsi ind over rabatterne,
samt at der flere gange var observeret biler som var parkeret pi brandvejene, hvilket udgjorde en
sikkerhedsmessig risiko.

Fra legepladsudvalget blev det oplyst, at der havde veret maledag i august mined. Der pdregnes en
arbejdsdag i2002. Udvalget snsker at der bliver sat penge af til en storre legeplads. Hockey-m6lene
trrenger til en udskiftning. Endvidere trrenger legepladserne generelt til en gennemgribende renova-
tion eller udskiftning. Planen er at gare noget ved basketball banen. Det foreslis, at der bruges i alt
10.000 kr. til legepladseme i2002 samt at der afsettes penge til en senere renovation.
Herefter overgik beretningen til debat.



Tom (43) bad om at hans forslag om urendret p-vogterordning, blev behandlet som et rndringsfor-
slag til bestyrelsens beretning.

I forbindelse med debatten omkring p-vogterne blev der blandt andet sagt folgende:

o Hvert bestyrelsesmedlem ville blive udstyret med en nagle. Bestyrelsesmedlemmerne vil efter
opsretningen v&re den enkelte beboer behjelpelig med at fb l6st op i forbindelse med levering af
mobler, flytning eller lignende.

a Den siddende bestyrelse agter ikke at sti inde for at der er dagnvag! pi p-vogteme, siledes at
det24 timer i dognetvil vere muligl at fb l6st op. Brandvesen og Falck er selv i besiddelse af
nagle.

I Depositum for nogle til det gamle system (60 k.) vil blive returneret mod forevisning af kvitte-
ring samt aflevering af nagle hos foreningens kasserer.

t Sifremt der opstir skader i forbindelse med korsel efter etablering af p-vogtere var der enighed
om at skadevolder ville v&re nemmere at finde samt at der fortsat ville blive rejst et erstatnings-
krav.

I Ordningen i Fawholmvenget er nu sidan, at alene bestyrelsen for Favrholmvenget har nogle
samt at man ikke kan fh tilladelse til f.eks. atksrer ind for at vaske bilen, tamme den for varer
eller lignende.

t Den siddende bestyrelse ved ikke hvem der har lavet de konkrete skader i Kildedalen.

t At vejene jo kunne gores bredere. Det blev her fra flere sider bemerket, at der var tale om
brandveje og ikke veje til offentlig befordring.

En opfordring om at etablere vaskeplads samt el-stik til stovsuger blev henvist som et muligt forslag
til en kommende generalforsamling, herefter overgik endringsforslaget fra Tom (43) og bestyrel-
sens beretning til afstemning.

Endringsforslag til bestyrelsens beretning: 9 for og24 imod, rndringsforslaget faldt.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med akklamation.

Ad c.

Kurt Kristensen gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad d.

Drifts- og vedligeholdelsesbudget var omdelt til samtlige grundejere ved indkaldelsen.

I forbindelse med diskussion om indsamling af papir, flasker og lignende rundt omkring i Kildeda-
len opfordredes til, at den enkelte beboer tog lidt affald med til den nermeste skraldesrek hvis der li

noget og flod.

Der blev fremsat endringsforslag, si der afsettes 26.000 kr. til legepladsudvalget. Ikke forbrugle
midler hensrettes til kommende 6r. Der er ingen beslutning om hvad der er fornyelse/renovering.

,iEndringsforslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod. Dermed var budgettet samtidig vedtaget.

Grundkontingent p& 3.950 kr.pr.husstand blev vedtaget med 1 stemme imod.



Ad e.

Forslagene var omdelt til samtlige grundejere. Dirigenten fastsatte folgende rekkefolge til fsrst
behandling og debat og derefter vedtagelse:

Forslag nr. 1": Vedligeholdelse af gronne omrAder for 2003.

Der blev fremsat 2 rendringsforslag:

1: Der bruges ikke Round-up, 4 stemmer for, forslaget faldt.

2:Der bruges ikke buskrydder hvis der ikke bruges Round-up, forslaget bortfaldt.

Det henstilles at gartnerudvalget og bestyrelsen underssger mulighederne for alternativer til Round-
up og at det overvejes atlade ukrudt vokse i stedet for at bruge buskrydder.

Med disse bemrrkninger blev bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget.

Forslag nr.2z Urendret p-vogtere.

Behandlet under beretningen.

Forslag nr.3: Renoveringaf F,4.

Der blev stillet endringsforslag om at der hensrettes 25.000,00 kr.

,iEndringsforslaget blev vedtaget med l9 stemmer for og 4 imod.

Forslag nr. 4: Flisegangen mellem 6l og67"

Forslaget blev vedtaget med I stemme imod.

Forslag nr. 5: Rabatten mellem fodboldbane og den store p-plads:

Forslaget blev vedtaget med I stemme imod.

Forslag nr. 6: Drren ved nummer 32 I 44.

l1 for og 1l imod bortfaldt pga. stemmelighed.

Forslag nr. 7: Rykkergebyr.

Enstemmigt vedtaget.

Kontingent for 2002.

Kontingentet for 2002blev 4.500 kr.

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.

Ad f.

Erling Jensen (15) blev genvalgt som formand.



Ad e.

Bestyrelsesmedlemmer blev :
Svend Olesen (25) (genvalg).
Per Danielsen indtreder (for Theis Sorensen) indtil generalforsamlingen i 2003 (ikke pi valg).
Ib Brodersen (87) (nyvalg).

Suppleanter til bestyrelsen blev:
Christian Bittenwolf (5) for to &r (genvalg)
Flemming Vibe (110) for et ir (nyvalg).

Ad h 1..

Revisor blev Preben Dissing (122) (genvalg).
Revisorsuppleant blev Michael Erichsen (79) (nyvalg)

Adh2.

Til gartnerudvalget blev folgende valgt:

Soren Lunding (83). (nyvalg)
Ib Brodersen (87). (genvalg)

Adh3.

Lisbeth Palle (99) blev genvalgt til kortudvalget.

Adh4.

Folgende blev valgt til legepladsudvalget:

Christian Bittenwolf (5) (genvalg)
Bente Jensen (30) (genvalg)
Theis Ssrensen (32) (genvalg)
Per Axelsen @2) (nyvalg)

Adh5.

Aktivitetsudvalget blev stillet i bero, da ingen havde udtryk onske om at sidde i udvalget.

Ad i.

Der blev henstillet til at viden omkring renovering og reparationer af bygninger i Kildedalen blev
opsamlet. En mulighed var at fb det skannet og lagt ind pi grundejerforeningens hjemmeside
(www.kildedalen.dk).

Ole Fels henstillede til, at den til enhver tid siddende bestyrelse sorgede for at brrende der ligger pi
fellesarealet i lrengere tid fiernes af grundejerforeningen.

Michael Erichsen og Erling Jensen takkede for god ro og orden.

Dirigent



Budget for Kildedalens Grundejerforening 2002

Budget 2002 Pr. husstand
Gressldning m.m.
Snerydning
Renovering af flisegang 61-67
Renovering rabat fodboldbane
Rengoring af Kildedalen
Oprydning efter storskrald
Legepladser
Elforbrug
Reparation af fellesbelysning
Teledanmark kabel tv
Antenneforsikring og FDA
Copy Dan og afgift
Generalforsamling
Msder
Telefon
Diverse
Hervark
Advokatomkostninger
Hjemmeside
Administration
Forsikringer
Hensattelse - asfalt
Hensettelse - belysning
Hensattelse - gartnerudvalg

120.000.00
18.000.00
21.880.00
15.495.00
3.200.00
1.500.00

26.000.00
28.000.00
10.000.00

184.000.00
5.000.00

23.600.00
4.000.00
2.000.00

800.00
6.000.00
7.000.00
3.000.00
2.000.00
4.000.00
1.000.00

25.000.00
3.000.00

25.000.00

1.025.64
153.85
187.01
132.44
27.35
12.82

222.22
239.32
85.47

1.572.65
42.74

201.71
34.19
17.09
6.84

51.28
59.83
25.64
17.09
34.19
8.55

213.68
25.64

213.68
Udgifter ialt 539.475.00 4.610.90

Renter
Kontingent2002

15.000.00
526.500.00

128.21
4.500.00

Indtegter ialt 541.500.00 4.628.21

Budoeter# resultat 20 _____2J25JA 17.31
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B estyrels en for Kildedqlens Grun dej erforening h ar folg ende s ammens retning :

. . Formand : Erling Jensen, Kildedalen 15, 3400 Hillerod. TLf.48253048
o o Nrestformand : Ib Brodersen, Kildedalen 87,3400 Hillersd. TLf.48255278
. . Kasserer : Kurt Vedel Kristensen, Kildedalen34,3400 Hillersd. TLt.48269996
. . Sekretrer : Per Vang Danielsen, Kildedalen 39,3400 Hillersd. TLf.48262676
. o Medlem : . Svend Olesen, Kildedalen 25,3400 Hillersd. TLf.48251832

o . Suppleant : Christian Bitterwolf, Kildedalen 5, 3400 Hillersd. TIf.48262265
o . Suppleant : Flemming Vibe, Kildedalen I10, 3400 Hillerod. TLf.48251775

Gartnerudvalget har fo lgende s ammens retning :

. . Ssren Lunding, Kildedalen 83, 3400 Hillersd. Tlf.48261136
o . Ib Brodersen, Kildedalen 87, 3400 Hilersd.Tlf.48255278

Kortudvalget har folgende sammensetning :

o . Lisbeth Palle, Kildedalen 99,3400 Hillersd. TLf.48253012

Legep lads udvatget h ar fo lgende sammensetning :

o o Bente Jensen, Kildedalen 30, 3400 Hillersd. TLf.48244495
o . Christian Bitterwolf, Kildedalen 5, 3400 Hillersd. TLf.48262265
o . Allan Gibas, Kildedalen 22,3400 Hillersd. TLf.4824184l
o . Theis Sorensen. Kildedalen 32.3400 Hillersd. TLf.48261766

Nye P-vogtere:

Pi generalforsamlingen blev det vedtaget at rndre p-vogter ordningen, jfr. vedlagte referat.

Bestyrelsen kan ikke garantere 24 timers naglevag! men med lidt planlegning skulle det kunne
lade sig gare at komme ind med flyttebiler og store ting.

Der vil blive udleveret nogler til beboeSe, der pi grund af handicap har behov for at kore ind pi
brandvejene

Depositum for udleverede nogler til de gamle p-vogtere tilbagebetales ved fremvisning af
kvittering.

P-vogterne udskiftes den 21. maj.


