
KILDEDALENS
GRUNDEJTERFORENING Hillerod d.27. marts 200,3
rwrr'.kildedalen.dk

REFERAT FRA ORDIN,/SR GENERALFORSAMLING AFHOLDT
TORSDAG D.27. MARTS 2OO3 KL. 1930I FREDERIKSBORGHALLEN.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Michael Eriksen nr.79. Enstemmigt valgt.
Konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet i henhold til de greldende

love, I kvartal d. 13. marts 2003. Der blev efterfolgende optalt 28 stemmeberettiget og en

fuldmagt. Man afventede valg af stemmetellere.

b. Bestyrelsens beretning omkring 2002.

Hrerverk og fyveri:
Der har ikke vrret de store problemer med hcrverk og tyveri

For at danne sig et billede af, hvor slemt der er, beder vi alle, der oplever indbrud, tyveri og

harverk om at henvende sig til bestyrelsen.

Lokalridet:
Der har ikke veret nogen aktivitet i lokalridet det forlsbne er.

Vi folger rygterne om salg af krammermarkedspladsen meget noje. Vi folger ligeledes

forhandlingerne vedr. ornlegning af busrute 6005, der er taget op til ny forhandling.

Gartnerudvalg:
Der har veret et godt samarbejde med gartnerudvalget, der har lagt mange krefter i arbejdet

med planlregning af renovering af bedene. Resultatet kan ses i omridet ved E4 og indkorslen

til denne.

Frellesarealerne:
Luftning af hunde pi frllesarealerne og stier giver problemer med deres efterladenskaber.

Hvis man tog en pose med og tog "godningen" med sig, ville alle vere glade.

Storskraldordningen giver mange problemer med affald, der ikke hsrer ind under ordningen.

Oprydning efter storskrald koster hvert ir Grundejerforeningen penge. Det er ikke det store

belob, tnsn alligevel er det kedelig og unodvendige penge at betale. Vi vil bede jer lese

folderen fra kommunen, far i stiller ting ud til storskrald.

Opfordring til brugerne brendeovnsbrugere, nir I har ftet brrende og ftet det ordnet, hver

venlig at rydde op efter jer, der mi ikke smides savsmuld i bedene.
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Vinterbeskaeringen er afsluttet. Den har igen givet lys og luft i beplantningen.

Den nye ordning med P-vogtere ser ud til at virke nogenlunde, der har dog vreret lidt

indkoringsvanskeligheder.

Ksrsel pi frcllesarealerne:
Der er stadig enkelte beboere, der er kreative, nar det grelder om at komme ind pn

brandvejene uden nogler, man ksre bare ind over grrsarealerne.

Frllesbelysning:
Der har vrret en del problemer med stibelysningen, bl.a. pi grund af kabelbrud.

Flytning og rndring af belysningen pi skurene mi ikke finde sted, da det er

grundejerforeningens ejendom. (se deklarationen)

Beretningen enstemmigt vedtaget.

Fremleggelse af revideret regnskab:
Regnskab vedlagl. (driften)
Kasserer Kurt Kristensen nr. 34 gennemgik regnskabet grundigt og forstieligt.

Ole nr. 91, spurgte, hvorfor man havde skiftet bank.
KK oplyste, at man imaj2002 havde flyttet alle sine bankforretninger til Spar Trelleborg

Bank, idet rente satse var vrsentlig bedre end henholdsvis BG og Alm.Brand Bank. Der var

tale om 2 nye kontoer, en forretningskonto med en rentesats p63ll4 o/o samt en

Fredeiksborgkonto, hvor man havde indsat kr. 375.000.- til vesentlig hojere rente.

(hensettelse til asfalt)

Jan nr. 19, spurgte vedr. forsikring pi frellesantennen.
KK oplyste, at man var forsikret hos FDA og der var tale om en frellesforsikring.

Forsikringssum kr. 500.000.-, hvilket svarer til nyetablering, hvis det gamle skulle bryde

sarnmen.

(status)

Preben nr.l22,havde stor ros til bestyrelsen for den serdeles gode kapital, men han

snskede en grense for opsparing, saledes nfu denne var niet, kunne man begynde at tale om

nedsattelse af grundejerkontingent.

SporgsmAlet blev diskuteret en del, men alle var stort set enige og bestyrelsen ligeledes, men

11- uiil. umiddelbart ikke sette kontingentet ned, hvilket ville vere et forkert signal at

sende pi nuvrrende tidspunkt, men samtidig var bestyrelsen ogsi af den opfattelse, at

kontingentet ikke skulle stige, idet man havde noget en smertegr&nse pi det nuverende kr.

4500.-.
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Regnskabet enstemmigt vedtaget.

Driftsbudget + kontingent
KK havdeislgende rettelser til budgettet, idet man snskede rengoring af Kildedale sat til kr.

1600.- idet det var svrert at finde,rtrge meon"sker til dette. Der var ligeledes en rettelse vedr.

reparation af fellesbelysning, idet man umiddelbart inden generalforsamlingen havde

modtaget en regning pa kI. 9000.-, hvorfor denne post forhojes til kr. 19.000.-

Med disse 2 reitelsei blev kontingentet fastsat til kr. 4400.- inden behandlingen af indkomne

forslag. (nreste punkt)

Leif nr. 103, er hjemmesiden opgivet ?
KI( svarede nej, men han har ikke haft tiden og si har man sparet penqe for at holde

kontingentet ne-de, idet der samtidig var kommet en stor stigning fra teledanmark (kabel-TV)

Preben nr.122, overskud i regnskabet bruges til en balance i kontingentet.
Bestyrelsen var enig i dette.

Jan nr. 19: Kunne elektrikeren ikke presses i pris og ligger man ikke inde med tegninger af

elnet i Kildedalen.
Bestyrelsen ved KK svarede til det forste, at det var ikke bestyrelsens politik, idet

eleklrikeren havde varet leverandsr i lang tid.

Bestyrelsen ved EJ supplerede, at elektrikeren har nogle tegninger over nettet, men

vedrlrende problemerni med elnettet havde disse vrret meget sv&re og drilske- Man havde

foretaget enkabellokalisering, som havde kostet kr. 1425.-, hvilket bestyrelsen synes var en

realistisk pris.

Larsnr.44:Yedrsrendeelektrikerkunnemanentenfihampfti-"t nellerfhhamtilat
give et tilbud, bestyrelsen mitte si velge, hvad der var bedst.
Bestyrelsen var enig i dette.

,€ndringer vedrsrende budgettet omkring rengsring af Kildedalen fra kr. 1000.- til kr.

1600.- om 6ret samt for refaration af fellesbelysning fra kr. 10.000.- til kr. 19.000.-, hvor de

kr. 9.000.- indtreglsfores i budgettet.

Begge endringer enstemmigt vedtaget

Behandling af forslag fra bestyrelse, udvalg og medlemmer og hermed fastsrcttelse af

endeligt grundkontingent.

Forslag nr. 1: Aftale om vedligeholdelse af frllesarealer (gronne omrider) for ir 2004.
prisen for vedligeholdelse af gronne omrider i er 2004 vil belsbe sig til I 14.000.- med

forbehold for kraftige prisstigninger pi olie og benzin'

e.
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Prisen forudsretter, at vi bruger Round Up i begranset omfang. Hvis vi ikke skal bruge
Round Up, skal der bgges 12.500.- oven i prisen. Forogelsen dakker ukrudtsbekempelse
med buskrydder, det vil sige, at vi ikke for fernet ukrudtet, men kun holdt det nede- Nir der

kommer et forbud mod Round Up, stopper vi brugen af dette.

Bestyrelsen foreslog, at vi allerede nu bemyndiges til at indgi aftale om vedligeholdelse af

de gronne omrider for fu 2004, idet der fra irsskiftet og indtil generalforsamlingen bruges
penge, som ikke er budgetteret.

Ole nr. 91, troede, at sporgsmilet omkring brugen af Round Up var pi plads.

Bestyrelse ved KK oplyste, at man var nsdt til at tage sporgsmilet op pi hver
generalforsarnling.

Leif nr. 103, onskede ikke brug af Round Up, ej heller brug af buskrydder.

Soren nr. 83, udbad sig gartnerens holdning.
Bestyrelsen ved EJ oplyste, at gartneren gerne ville slippe for brugen af Round Up, men han

bruglr det stadig i miget smi mrengder. Nye bede skal helst vare vedligeholdsfrie og mi

klaris med enten grrsslining eller buskrydder, indtil renovering af diverse bede er
tilendebragt.

Hanne nr. 33, opfordrede forsamlingen til et forbud mod brugen af Round Up'

Preben 122, ststter opfordringen fra nr. 33.

Forslag nr. 2: Rykkergebyr.
Bestyrelsen foreslog uendret rykkergebyr pi kr. 250.-

Forslag nr. 3: Drening ved nr. 32 ogw. 4,aftrjrelpning af problemet med vand pi

brandvejen.

Lars nr. 44. oplyste, at han havde indhentet tilbud pe kr. 12.000.- + moms, men satte

belsbet til kr. 18.000.- . Vandet ledes til eksisterende kloak.

Forslag nr. 4: Jubilreum 25 elr I sommerfest.
Forslaget stillet af Lisbeth nr. I 9, Bente nr. I 5 samt Hanne nr. 25, aflroldelse d. I 6. august

ved/under carportene, for 2-3.000 kan man fi en caller til undervisning i square-dance, noget

for bsrnene samtidig samt leje af enjukebox, 1500 - 2000.k samt spiritusbevilling kr. 200.

Samlet afsettelse kr. 8.000.-

Bente nr. 30: oplyste, at Favrholmfestivalen muligt blev aftroldt sarnme dato, hvilket man

burde undersoge.

Larc nr. 44:Bami stsrre antal er til festival i Fawholm, Inarr mi prove at finde en anden

dato, si det ikke bliver nogen konkurrence.
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Forslag nr. 5: Der afsettes kr. 25.000.- til vedligeholdelse af legepladserne.
Forslaget trukket.

Forslag nr. 6.: Den del af kr. 25.000.- der ikke bruges i indevrrende ir ved 6rets slutning

overfures til kontoen: Hensettelse legeplads.
Forslaget trukket.

Forslag nr. 7: Grundejerforeningens retslige grundlag endres, si det bliver muligt at

nedlegge de sandkasser, der er udtjente.

Bente nr. 30: Forslaget stilles, idet sandkasserne generelt er i meget dirlig stand og bruges

som toilet af div. katie. Deklarationen siger, at angiende indretning af legepladser, skal der

v&re en sandkasse.

Bestyrelsen ved EJ oplyste, at der umiddelbart skal en deklarationsandring til, hvilket vil

kraeve et unodigt stort stykke arbejde, med indkaldelse til ekstraordinrr generalforsarnling

m.v. Han opfordrede, at lade den sunde fornuft ride og pi den vis nedlcgge udtjente

sandkasser. Bestyrelsen har ikke tcnkt at gare noget ved det, men firzrn kunne henvende sig

til Hillersd kommune.

Bente nr. 30: Hun snskede ikke at komme i dialog med Hillersd kommune.

Bestyrelsen ved KK, stottede EJ omkring en deklarationsendring.

Leif 103: Kunne man ikke reparere sandkasserne og er der et enligt behov for disse. Vi bsr

se frem i tiden, om der er et behov. Mange bsrnefamilier eller ikke.

Lars nr. 44: Bsrnene leger ikke i sandkasserne, fordi de bliver brugt som kattetoilet. De bsr

f ernes/nedlcgges, defekte f ernes fsrst af sikkerhedsmressige fu sager.

Dissing nr.122 Er der nogen dagplejemodre i omridet, der har klaget?
Bestyrelsen ved ikke hvor meget de bruger dem.

Ib nr. 87: Min hustru er dagplejemor, hun bruger ikke sandkasserne af sikkerhedsmressige
irsager.

Lene nr. 56: Af regnska&t2}}2 fremgir det, at der stadig er kr. 18.000.- tilbage, hvorfor en

renovering af legepladserne, herunder sandkasser ikke burde vrre noget problem.

Bente nr. 3: Oplyste, at ikke alle sandkasser skulle nedlagges, menat d" ts legepladser

var i meget darig stand og en evt. reparation ville have forholdsvis dyre omkostninger.

Martin nr. 52: Sandkasser med lag evt.
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John nr. 41: Siger deklarationen, at der skal vere de enkelte ting p6legepladserne.

Bestyrelsen ved EJ, ja, men tiderne endrer mange ting, opfordrede endnu en gang til at
bruge den sunde fornuft.

Leif nr. 103: Opfordrede til, at man fiernede alle sandkasser midlertidigt.

Bestyrelsen ved KK: Kom med forslag til, at legepladsudvalget bemyndiges til at nedlegge
defekte sandkasser efter eget skon.

Vivi nr. 96: Onsker sandkasserne nedlagt.

Ssren nr. 69: Vi skal passe pi hvad og hvor mange vi nedbgger.

Leif nr. 103: Hvordan var ideen med en central legeplads ?

Lars nr. 44: bakker op om ideen.

Martin nr. 52: bakker ligeledes op om ideen.

Forslag nr. 8: Nye net til fodbold/handbold kr. 700.- pr stk.

Forslag nr. 1: Ingen brug af Round Up, forslaget faldet.
Round Up i begrrnset omfang, vedtaget med? stemmer imod'

Forslag nr. 2: kr. 250.- irykkergebyr, enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 3: Renovering ved nr. 32 ognr. 44, kI. 18.000.- vedtaget, 2l for, I imod.

Forslag nr. 4: Jubileum / sommerfest afsat kr. 8.000.- vedtaget med 1 stemme imod.

Forslag nr. 7: Legepladsudvalget bemyndiges til at nedlregge defekte sandkasser efter eget
sksn. Enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 8: Net til fodboldmel. Vedtaget.

Grundkontingent:
Bestyrelseo rJd KK kunne herefter med ovennrevnte vedtagelser oplyse, at de samlede

udgiiter endte pe kr. 550.400, hvilket svarede tldkllr.4704,27 pr. husstand. Hvis man herefter

fasitronte et budgetteret overskud pi kr. 100.-, kunne vi fasthold et kontingent pi kr. 4500.-

Simon nr. 6: forslag til, at noget af overskuddet blev brugt til 25 6rs jubileet/sommerfesten.
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Bestyrelsen ved KK: en regulering af kontingentet, skal helst reguleres i runde tal. KK vil
helst ikke satte kontingentet ned af hensyn til forskellige reparationer, flisegange, som er
meget omkostningskrevende samt andre uforudsete udgifter.

Leif nr. 103: egenkapitalen pa kr. 175.000.- passende belsb.

Dissing nr.122: fastholde kontingentet pi kr. 4500.-, samtidig skal egenkapitalen ikke stige
yderligere og hvis den gor det, bruges dette til nedsettelse af kontingentet.

Lans nr. 44: foreslog kr. 4500.- sat til afstemning.

Bestyrelsen ved KK: oplyste, at foreningens likvide midler fra regnskab til
kontingentindtegt var pi ca. 10.000 - 15.000.-

John nr. 41: Passende stsrrelse.

Kontingent kr. 4500.- sat til afstemning. Enstemmigt vedtaget.

f. Valg af formand: (Erling Jensen nr. 15, ikke pi valg.)

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Svend Olesen nr.25 er ikke pi valg
Kurt Kristensen nr. 34, genvalgt.
Per Vang Danielsen nr. 39, genvalgt.
Ib Brodersen nr. 87, er ikke pi valg
Suppleant Christian Bittenwolfnr. 5, er ikke pi valg.
Suppleant Flemming Vibe nr. 110, genvalgt

h.l Valg af revisorer og suppleanter:

Ssren Ovesen nr.40, genvalgt.
Preben Dissing nr.122, er ikke pi valg.
Suppleant Michael Erichsen m.79, snsker ikke genvalg.
Lars Oxbjerg ff. 44 vaJgt i Michaels sted.

h.2 Valg af gartnerudvalg:

Ib Brodersen nr. 87, genvalgt
Ssren Lunding nr. 83, valgt
Jannr. 19, valgt.

h.3 Valg af kortudvalg:

Lisbeth Palle nr. 99, genvalgt.
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Valg af legepladsudvalg:

Christian Bittenwolf nr. 5, genvalgt.
Bente Jensen nr. 30, genvalgl.
Per Axelsen w. 42, valgt.
Martin w.5?, valgt.
Lene nr. 49, valgl.

Valg til aktivitetsudvalg:

Bente nr. 15, valgt.
Lisbeth nr. 19, valgt.
Harure w.25,valgt.

Eventuelt:

Deklarationen m.v.
Bestyrelsen ved KK: en generalforsarnling pilagde for nogle ir siden bestyrelserl at denne
ikke blandede sig i overtredelse af deklarationen. Man kan konstatere, at deklarationen er

forcldet.

Bestyrelsen ved EJ: Bakkede KK op og oplyste at bestyrelsen for nogle 6r siden, pi en
generalforsamling, fik en loftet pegefinger om ikke at blande sig i noget vedrsrende
deklarationen.

Leif nr. 103: Kunne konstatere, at en deklaration er meget svar at tilpasse.

Lars nr. 44: Opfordrede bestyrelsen til at arbejde for evt. utt6.-" nogle af deklarationerne.

Bestyrelsen ved EJ: En evt. lempelse af deklarationerne vil vrre en risiko.

Bestyrelsen ved KK: Fortsette ordningen som den er i dag, at bestyrelsen ikke blander sig'
vi skal leve med hinanden.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der takke for god ro og orden og
generalforsamlingen blev afsluttet ld. 2207 .

h.5

sekreterdirigent



Budget for Kildedalens Grundejerforening 2003

2003 Pr. husstand
GresslAning m.m.
Snerydning
Rengoring af Kildedalen
Oprydning efter storskrald
Dran ved nr.44
Aktivitetsudvalg
Legepladser
Elforbrug
Reparation af fallesbelysni ng
Teledanmark kabel tv
Antenneforsikring og FDA
Copy Dan og afgift
Generalforsamling
Msder
Telefon
Diverse
Herverk
Advokatomkostninger
Hjemmeside
Administration
Forsikringer
Hensattelse - asfalt
Hensettelse - gartnerudvalg

121 .000,00
16.000,00
1.600,00
1.500,00

18.000,00
8.000,00

25.000,00
30.000,00
19.000,00

203.000,00
6.500,00

24.000,00
4.000,00
1.000,00

800,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00

25.000,00
25.000,00
3.000,00

1.034,19
136,75
13,68
12,82

153,85
68,38

213,68
256,41
162,39

1.735,04
55,56

205,13
34,19

8,55
6,84

51,28
25,64
25,64
8,55

34,19
8,55

213,68
213,68

25,64Hensettelse - belysni
550.400,00 4.704,27Udgifter ialt

I ndtegtsfort belysningskonto
Renter
Kontingent 2003

9.000,00
15.000,00

526.500,00

76,92
128,21

4.500,00
550.500.00

Budgeteret overskud :


