
  

  

  
Referat fra generalforsamling 

10. marts 2016 
 

33 hustande var fremmødt til generalforsamlingen. 

 

a. Valg af dirigent  

Henrik Smith (Kildedalen 70) blev valgt som dirigent 

og kunne erklære at generalforsamlingen var lovliindkaldt. 

  

b. Formanden Christian (Kildedalen 63) aflagde beretning, suppleret af Mikael 

(Kildedalen 31)vedr FUKA og Anders (Kildedalen 65) vedr. Kabel TV,  om 

foreningens virksomhed i det forløbne år 

 Følgende punkter blev berørt i beretningen: 

 Deklaration om småbyggeri 

 Fuka, herunder forarbejde m.h.t bedre skiltning af husnummerhenvisning. 

 Kabel TV. Arbejdet forventes afsluttet således at alle selv vælger kanaler fra 1. 

maj. YouSee vil omdele skema til udfyldelse af hvilke kanaler/aftaler hver 

husstand ønsker ud over grundpakken. Grundpakke vil fremover indgå som del af 

kontingent. 

Kabler som ligger på tag kan flyttes ved behov for udskiftning af tag. 

 Brønddæksler og asfalt 

 Behov for fremtidig udskiftning af stophaner. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

   

Bemærkninger til fremtidige opgaver: 

 Forberedelse af evt renovering af kloak ved at få gennemført TV-inspektion  

 

  

c. Det  reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse  

  

Der har i 2015 været indtægter på kr. 1.160.810,14 (budget 2015 kr. 1.158.300) og udgifter 

på kr. 1.133.436.99 (budget 2015 kr. 1.153.654). Årets resultat er kr. 27.375,15 (budget 

2015 kr. 4.646). At resultatet er bedre end budgetteret skyldes især, at udgifterne til 

snerydning har været lavere end forudsat.  

  

Foreningens aktiver udgør pr. 31. december 2015 kr. 578.603,36. Ved udgangen af 2014 

udgjorde aktiverne kr. 434.756,63. Af aktiverne er der hensat kr. 249.335 til fremtidige 

renoveringer og likviditetsreserve.  

  

Regnskabet blev godkendt 

  

d. Vedtaget drifts- og vedligeholdelsesbudget for 2016 

  

 

Kabel TV 

Da det forventes at det nye anlæg er færdigt og alle har valgt deres løsning inden 1. maj 



  

blev det besluttet at forsætte kontingent på 425 kr. pr. husstand pr. måned indtil 1. maj. 

Herefter opkræves for grundpakken 156 kr. pr. husstand pr måned. Det samlede beløb pr 

hustand bliver 3260 kr. 

 

  

 

 

  

          

 

55.400  

Administration og forsikring 

 

         

Udebelysning (strøm, reparation 

og pærer)  

42.000          

Legepladser  

(serviceaftale INDU)  

33.000          

 

Græsslåning 18 gange 

  

92.350          

Buskrydning 3 gange  21.600          

Ukrudtsbekæmpelse  12.000          

Fejning stier og p-pladser  12.800          

Sum faste udgifter fællesarealer  

 

 

213.750         213.750  

 

Diverse opgaver fællesarealer, 

reparationer o.l.  

  

          

50.000  

Snerydning  

Renovering af brandvejsskilte 

Opsætning af oversigtstavler  

         110.000  

 20.000 

          

          

          

Opsparing (besluttet 

generalforsamling 2015)  

  

 

         70.000  

Sum  

  

         520.150  

Pr. husstand pr. år           4445 kr 

          

Kabel TV 

 

Pr. husstand pr. år 

        381.420              

 

                          3260 kr 

 



  

I alt afrundet         8000 kr pr husstand 

          

 

  

e.  Forslag om at kontingent og antenne opkræves hver måned 

 Forslag bortfaldt. 

   

  

f. Valg af formand  

  

Der er valg af formand i 2017. 

Formand: Christian Sabber (Kildedalen 63) 

  

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

  

Karen Christensen (Kildedalen 4) blev valgt.  

Toni Brynaa (Kildedalen 71) blev valgt. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 

Frank Pedersen (Kildedalen 95) 

Tove Bohlbro (Kildedalen 48) 

 

Der er suppleant valg i 2017. 

Suppleanter er: 

Susanne Julien (Kildedalen 22) 

Marianne Hansen (Kildedalen 78) 

 

  

Valg af medlemmer til FUKA (Fællesudvalget for Kildedalens arealer)  

Michael Danielsen (Kildedalen 31),  

Anders Nerild (Kildedalen 65),  

Tove Bohlbro (Kildedalen 48) 

Karen Christensen (Kildedalen 4).  

Ulla Bengtsson (Kildedalen 109) 

  

Antenneudvalget har afsluttet sin opgave. Anders Nerild (Kildedalen 65) er foreningens 

kontaktperson til YouSee og Dansk Kabel TV. Når anlægget er færdigt, forventes det at alle 

henvendelser vedrørende de enkelte installationer er mellem brugerne og YouSee.  

  

h. Valg af revisorer og suppleanter  

  

 

Revisor: 

Janne Theilgaard (Kildedalen 60) blev valgt.  

Preben Dissing (Kildedalen 122) er på valg i 2017 

  

Revisorsuppleant.  

Anders Larsen (Kildedalen 79) blev valgt  



  

  

 

i. Eventuelt 

 Ønske om afspærring af P-plads ved indkørsel til brandvej ved nr. 45 

 Vær opmærksom på at lukke bomme, der står åben. 

Brandveje er ikke til kørsel til beboelse andet end ved særlige omstændigheder. 

 Opfordring til ikke at dreje på udendørs stophaner. De er slidte og der er stor 

sandsynlighed for at knække hanen. Og det vil betyde at vandet fosser ud. Ved behov for 

at lukke for vandet kontakt teknisk forvaltning eller VVS`er. 

 

 Opfordring til at klippe hække så de ikke bliver for brede.  

 

(Det er bedre indsyn gennem bred hæk end en smal tæt klippet hæk.) 

  

  


