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Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø 

Bestyrelsens beretning for 2018

Bestyrelsen har afholdt i alt 5 ordinære bestyrelsesmøder, og vi har valgt at fremhæve
følgende fra sæsonen, der er gået: 

Bestyrelsens nyhedsbreve
Bestyrelsen har lavet 4 nyhedsbreve i løbet af året, som kan læses på vores 
hjemmeside: http://www.kildesoe.dk

Vi forsøger dermed, at holde jer løbende orienteret om hvad der sker i vores forening.

Fastelavn med naboforeningen Bækkegården
Vi prøvede noget nyt i år, nemlig at holde fastelavn sammen med vores 
nabogrundejerforening Bækkegården. Det blev en stor succes og stemningen var i 
top, selvom det var en kold fornøjelse! :) Der blev slået katten af tønden i 3 
forskellige hold - de helt små slog dog til en farverig Pinãta. Børnene var delt op efter 
alder, og de slog igennem til den helt store guldmedalje! Der blev fundet kattekonger 
og kattedronninger og de bedste udklædninger blev kåret. Der var gavekort på 50 kr. 
til Snurretoppen (legetøjsbutikken i Egedal Centeret) til vinderne og en pose slik til 
alle.
Herudover var der snacks og varme og kolde drikke til de voksne.

Grønne områder
Alle vores æbletræer og kirsebærtræer er blevet beskåret i januar måned. Derudover 
blev vores 3 mirabelletræshestesko kraftigt beskåret ned til 180cm højde. Buske ved 
vendepladsen på Bjarkesvej, bede og syrener ved Bragesvej samt området ved 
Kildesø II ved Hjaltesvej er blevet beskåret og ordnet. Vi har haft kraftig algevækst i 
vores søer pga. andefodring i kombination med den varme sommer og måtte bede 
Novafos om at oprense algerne for at undgå iltsvind. Vi har i samarbejde med Novafos
desuden fået beskåret sivene ved søerne i efteråret, for at holde sivvæksten nede. 
Irisbedene har været svære at holde pæne, så vi har nedlagt bedene og lagt 
påskeliljeløg og efterfølgende sået græs. Rosenhesteskoen ved sti mod Bækkegården 
er blevet skåret ned, og den gamle legeplads bliver nedlagt, nøddebuskene bliver 
beskåret, og der bliver sået græs. 

Veje
Bestyrelsen opfordrede på Generalforsamlingen 2018, at der blev nedsat en 
arbejdsgruppe som kunne varetage opgaven med vejene i Grundjerforeningen. 
Bestyrelsen modtog ikke én eneste henvendelse.

Der blev dog indhentet tilbud på, hvad en genopretning af malingen af fartbumpet på 
Bjarkesvej ville koste, da det blev nævnt på Generalforsamlingen. Bestyrelsen 
vurderede dog, at prisen var for høj, hvorfor vi ikke tog imod tilbuddet.
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Snerydning
Vi har løbende bedt snerydderen om at holde igen med den præventive saltning og 
kun salte når der også er behov for snerydning. Vores snefond er slet ikke stor nok til 
at tåle daglig preventiv saltning. Vi har i slutningen af 2018 endnu ikke haft behov for 
saltning, så vores snefond er forhåbentligt tilstrækkeligt polstret til at kunne dække 
hele vores rydnings/saltnings behov for 2018/2019 sæsonen.

Manglende kontigentindbetalinger
Der er ingen restancer. Der har i år kun været ganske få der har modtaget rykkere for
manglende betaling.

Økonomi
Generelt er forenings økonomi fornuftig; dog med en ubekendt omkring vejene hvor 
vejfonden antagelig ikke er stor nok og heller ikke vokser hurtigt nok til at udskifte 
hele vejbelægningen når det bliver nødvendigt.

Antenneposten stiger desværre noget mere end inflationen; der er stigning på 4-5% 
fra både YouSee og VerdensTV. Det betyder at kontingentet må stige tilsvarende for at
dække dette.

Antenneanlæg
På sidste Generalforsamling blev det besluttet, at vi indgik en 5-årig aftale med 
YouSee mod at de gratis opgraderede vores antenneanlæg. Antenneanlægget blev 
opgraderet ultimo 2018.

I september måned var YouSee-bilen ude hos os, således at der kunne stilles 
spørgsmål om vores tv-pakker mv. Bestyrelsen overvejer, at få YouSee-bilen ud igen 
til foråret, således at interesserede kan høre om hvad opgraderingen af vores 
antenneanlæg betyder for hvilke ydelser, vi kan købe hos YouSee.

Bestyrelsen har herudover fået fjernet antennemasten, der fyldte meget visuelt i 
parken.
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