
 

 

Referat af 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Torsdag 12. marts 2015  

 

a. Valg af dirigent  

Anders nr 79 blev valgt 

 

b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2014 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning 

 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Det reviderede regnskab blev godkendt 

 

d. Forelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget for 2015, og hermed forslag til 

fastsættelse af grundkontingent for 2015 

Grundkontingent ud fra driftsudgifter § 8 d, blev fastsat til 7944 kr pr husstand, heraf 

5043 til TV. 

 

e. Behandling af forslag fra bestyrelsen og udvalg samt medlemmer og hermed 

fastsættelse af endeligt kontingent for 2015 

 

§ 8, d: Ve d l i g e h o l d e l s e s u d g i f t e r 

Følgende forslag blev vedtaget: 

 Renovering af buske ved nr. 69 

 Beskæring af buskads nordøst 

 Fældning af birketræer  

 Bord og bænkesæt 

 

I henhold til Vedligeholdelsesudgifter §8e, blev kontingentet fastsat til 809 kr pr husstand. 

 

 

 



§ 8, e: Nyanlæg 

Følgende forslag blev vedtaget: 

a. KGF betaler 25.000,- for totalrenovering af alle defekte legeredskaber samt for at opnå en 

fremtidig garanti indgår KGF en 7-årig vedligeholdelsesaftale med INDU, der koster 

33.000,- pr. år. 

 Dette er 496 kr pr husstand 

b. Almen henlæggelse på 600 kr pr husstand 

 

I henholdt til nyanlæg blev kontingentet fastsat til 1096 kr pr husstand 

Dette giver en samlet udgift på 9848 kr og der opkræves 9900 kr pr husstand. 

 

 

 

f.  Valg af formand: 

Christian Sabber (63) blev valgt 

 

g.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Tove Bohlbro (48) blev genvalgt  

Frank Pedersen (95) blev genvalgt 

Toni Brynna (71) blev valgt  

 

g.  Valg af suppleanter 

Susanne Julien (22) blev valgt 

Marianne Hansen (78) blev valgt  

 

h.  Valg af revisorer 

Preben Dissing (122) blev valgt 

 

 

Valg af medlemmer til FUKA (FællesUdvalget for KildedalensArealer)  

Michael Danielsen (31)  

Ole Hansen (61)  

Anders Nerild (65)  

Tove Bohlbro (48)  

Karen Christensen (4)  

 

 

 



Valg af medlemmer til Antenneudvalget 

Anders Nerild (65)  

Rob Wijkmans (93)  

Rene Ellegaard Viem (37) 

Tore Brynaa (71),  

Henrik Kragelund (110) 

Morten Liborius Jensen (109) 

 

i. Forslag fra arbejdsgruppen, der arbejder med en ændring af Kildedalens 

byggedeklaration. 

 

Der blev afstemt om de 4 rettelser hver for sig 

 

Følgende forslag blev vedtaget ved simpelt flertal: 

 

§ 1.2 udgår 

 

§ 4 blev vedtaget med følgende ændring i forhold til placering af skur i baghaven: Der må bygges 

et skur 2x3m i baghaven med max bygnings højde i skel på 1.9m stigende til max 2,5m, på grunden 

2,5 fra skel. 

 

§ 4 vedtaget 

 

 

§5 Levende Hegn må erstattes af plankeværk med lodrette planker.  

 

§10 Bestyrelsen har påtaleret. 

 

Det er den enkelte grundejers ansvar at anmelde byggeri på egen grund til BBR-registret og få 

Hillerød Kommunes godkendelse til byggeriet. 

Forslaget vil blive fremlagt for Hillerød Kommune, som skal godkende forslaget og derefter skal 

det tinglyses. 

 

j. Forslag fra Antenne Udvalget 

Det blev vedtaget at antenneudvalget bemyndiges til at forhandle kontrakt med Novamatrix 

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at vedtage forslag.  

Antenneudvalget består af: 

Anders Nerild (65)  

Rob Wijkmans (93)  

Rene Ellegaard Viem (37) 

Tore Brynaa (71),  

Henrik Kragelund (110) 

Morten Liborius Jensen (109) 



 

 

k. Eventuelt 

 Orientering om storskrald. 

Den enkelte beboer tilmelder selv storskrald. Storskrald placeres ved p-plads så tæt på egen 

bolig som muligt. Beboeren orienterer bestyrelsen om placeringen af storskraldet. 

 

 Bestyrelsen opfordres til at se på fremtidig skurbelysning, da det ikke er muligt at skaffe 

ens lampeskærme når de ældes. 


