
Referat 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

torsdag d. 11. september 2014 kl. 19.30 

Frederiksborg Hallen, stueplan til venstre, Lokale 8 

a. David (35) blev valgt til dirigent 

 

b. Det blev besluttet at fortsætte nuværende antennepakke fra YouSee med heraf 

ekstraordinæropkrævning af kr. 1.474,- pr husstand 1/10 2014  

(se nedenstående redegørelse) 

 

c. Der blev orienteret om alternative muligheder for internet forbindelse. 

Der er behov for at få belyst alle muligheder for fremtidige TV og internet forbindelser. 

Alle i Kildedalen, som har viden inden for området opfordres til at deltage med sin viden 

ved at henvende sig til bestyrelsen. 

 
d. Orientering om den nye affaldshåndtering ved Bjarke (98) 

Der er aftalt en prøveordning med individuel løsning for beholdere til madaffald og 

restaffald. Nuværende papirbeholder bevares. Dette indebærer ikke en merudgift. 

Uge 41-42 uddeles nye affaldscontainere til hver enkelt husstand. 

Al kommunikation vedrørende affaldshåndtering hos den enkelte husstand vil være mellem 

Hillerød Forsyning og den enkelte husstand. 

Thorkild (120) overtager sammen med bestyrelsen kommunikation mellem Hillerød 

Forsyning og grundejerforeningen. 

 
e. Orientering om forslag til den nye deklaration ved Christian (63) 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag om ny deklaration. 

Arbejdsgruppen er i dialog med Hillerød Kommune om forslaget, som forventes at komme 

til afstemning på næste ordinære generalforsamling. 

Ind til da udsender kommunen ikke flere breve om byggeri, der ikke er registreret i BBR. De 

ejere, der har fået brev, skal vente med at søge godkendelse til deklarationen er på plads. 

 

 

 



Ad punkt b.) 

På den ordinære generalforsamling blev følgende punkt vedtaget: 

”Det blev vedtaget at vælge YouSee grundpakke i stedet for YouSee fuldpakke. Dette giver den 

enkelte husstand mulighed for at tilvælge egne ønskede kanaler. 

Da der er 3 mdrs. opsigelse på nuværende YouSeeaftale, vil dette træde i kraft pr. 1. juli.” 

  

Antenneudvalget og bestyrelsen har siden da været i løbende dialog med YouSee og med Dansk 

Kabel TV, da der stadig var usikkerhed om vores net kunne håndtere det digitale tilvalg og en 

WebSpeed adgang. 

Vi har først nu modtaget et svar fra YouSee, at hvis vores net skal være i orden vil det koste en 

yderligere investering på kr.: 264.782,- inkl. Moms. 

Det hverken vil eller kan vi betale, så vi bliver desværre nødt til at fortsætte med den nuværende 

fuldpakke, og det betyder at vi også bliver nødt til at opkræve et ekstra kontingent pr husstand den 

1.10.2014 på kr. 1.474,-. 

Beløbet fremkommer således: 

Årskontingent Fuldpakke                                                               kr. 4.696 

Årskontingent grundpakke (digitalt tilvalg)                                     kr. 3.222 

Forskel                                                                                           kr. 1.474 

  

Ad punkt c.) 

Da det er antenneudvalgets og bestyrelsens opfattelse, at teknologien indenfor trådløse 

forbindelser udvikler sig eksplosivt med heraf følgende faldende priser på etablering og drift, har vi 

anmodet Dansk Kabel TV om et alternativt tilbud på en Wi-Fi løsning. Der installeres et fuldt 

færdigt trådløst netværk, der kan dække hele Kildedalen, hvilket betyder at uanset hvor man 

befinder sig, vil man altid have et fuldt signal. Med andre ord kan vi fremover tilslutte alle former for 

elektroniske enheder, der kan gå på et trådløst netværk. 

Vi afventer det endelige tilbud, som i skrivende stund endnu ikke er modtaget, men vi håber på at 

vi på generalforsamlingen kan præsentere et oplæg, som vi kan arbejde videre med og fremlægge 

på næste års generalforsamling. 

 

Ad punkt d.) 

I følge regulativ for Husholdningsaffald i Hillerød Kommune kan der efter nærmere aftale etableres 

fællesløsninger i rækkehusbebyggelser, hvor der ikke er plads til individuelle løsninger for 

beholdere til madaffald og restaffald. 

Vi har gennem de sidste par måneder været i dialog med Hillerød Affaldshåndtering om forskellige 

alternative løsninger. Der er i skrivende stund endnu ikke truffet en endelig beslutning om 

løsningen skal fortsætte som nu (den individuelle løsning) eller en fællesløsning.  Som følge af 



arbejdsregler for renovationsassistenter vil den individuelle løsning koste mere tid for 

Affaldshåndteringen og den tid skal vi som borgere betale. Der er aftalt en prøveordning, som 

Bjarke Poulsen vil orientere om. 
 


