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Referat fra ordiner generalforsamling alholdt onsdag den 29 marts
2005 kl.19.30 i Frederiksborghallen.

a. Vrlg rf dirigent. Besttrclsen indstillede Carl Erik Jsrgenser\ der blev valgt enstemmigt. I
genelalforsamlitrgen deltog l7 stEmmeberettigede medlemmer samt I var rcpftese eret
ved fitldmagt.

Bestyrehens beretning.
Der henvises til den skriftlige berotLing Endvidere blev der orienteret om at legepladsen v.
ff, 66 var blevet renov€ret for ca. 12.000,- da tlrik i nI. 66 havde giort et kEmpe albejde.
Medlemmer opfordres til at foretage lignende initiativer. Fornatrdens beretning blev
enstemmigt vedtaget.

Fremlrggelrc af revideret r€gr.krb.
Revisor Niels Linsaa gefiremgik det fremsendte og revidere regnskab med fA uddybende
kon[nentarer supplerct af kassercr Flemrning Vib€.
Regnskaber blev ensErnmigt vedtlgeL.

Driftsbudget, indkomn€ forslag iamt endelig f.stleggelse afbudget

Der var ikke indkoEmot forslag til besttrelsen.

Rykkergebla. Fremover vil rykkergebltet v@Ie 100,- kr' p! ryk'lcrskrivelse do8 maksimal
kr. 300,'.

Endeligt kontingent: Med deo udgiftskraevende vioter med megetr snerydrdng og
foresgende asfaltering blev det fremsendte budgetfolslag vedtaget seledes at kotrtiogentet

_ fofiojes til 5200,- k. pr er.

Vrlg ef formand. Pe! Vatrg Dadelse! soskede af pelsotrlige Arsager ikke genvalg.
Rob Wijkmans nr. 93 blev herefter npalSt for 2 tu

Vrlgt til bestyreben blev
Ib Bmdersetr nt. 87 blev valgt for 2 er.
Alme Mette Linsaa nr. 97 blev valgt for 2 6r.
Anderc Larsen ff. 79 blev valgt for I er.

Vslgt til suppleanter blev
Thorkild Petersen nr. 120 blev valgl fot 2 er.
Marti! Lund nr. 50 blev val$ for I er



Vslgt ttl g.rtrerudvolget blev
Tove Bolho !r. 48

Vrlg til rktivlietludvrlg
Medlommer, dqr gemc vil deltage i arElgemetrtcr sord f.eks. fastolav!, sommcrfest og
m.m.. bedes tage kod.kt til Per Dr, 64 ellEt M€tte nr. 97

Ev€!tuelt
Dobat orD storEkald. AUe opfordles til at plsoer€ storsktaldet pe de! 8to!€ p8lksri[gspladr
og solt€rct ofter Hillersd Kommunes anvisoingcr i den oEdclt! brochu!€
Flcre alkede ov€t tiltag€Nrde arfsl hundolorte pA sllalcmc, A& hutdecj€r€ opfodlrs til 8t
samle op,
Bcstlrclscn blev opfordrEt til at frgr eggc er politik fo! sticmrs ststus, da det ser at
lnallertkorrleo er stigeode. Skilbdng bor ovewejos og aftales mcd kommunotr og Polidct.
Til sidst trlkeda dcNr Eye formaad den afgoendc for oengc Ars god indsab i bostyrols€tl

Dirigedeo afslutt€de hercftq gcncralforsalilinge! kl, 20.45.
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Folg ned pl Kildeddenr nye hjemneside hvor man b1.8" krn se
hvordrn bestyrels€ har konstitueret sig og hvem der er med i

udvelgene.

www.kildedalen.dk


