
GRUNDEJERFORENINGEN "KILDESØ" MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling afholdt den 15. marts 2006 kl. 19.00  

på Bækkegårdsskolen, Ølstykke. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer, jævnfør § 16.  

4. Behandling af følgende rettidige indkomne forslag: a. Ændring af foreningens vedtægter. b. 

Forslag om fremtidig fælles snerydning. c. Forslag om at budgettet reduceres med kr. 47.700 

- reduktionen foretages på posterne "Ekstern assistance" og "Grønne områder"  

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jævnfør § 6.  

6. Valg af kasserer, jævnfør § 12 (Flemming Schmidt er villig til genvalg).  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant, jævnfør § 12 (Jan Leo Nielsen og Benno 

Menghini er villige til genvalg som bestyrelsesmedlemmer, og Michael Holmboe er villig til 

genvalg som suppleant til bestyrelsen).  

8. Valg af 2 revisorer (Jesper Rasmussen og Jesper Scheel-Bech ønsker ikke genvalg).  

9. Valg af revisorsuppleant (Tage Svendsen er villig til genvalg).  

10. Eventuelt. 

Der var 57 medlemmer repræsenteret ved generalforsamlingen, heraf 24 ved fuldmagt. 

 

 

Ad. punkt 1; Valg af dirigent: 

 

Tage Svendsen blev valgt som dirigent, og det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt.  

 

 

Ad. punkt 2; Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

 

Det bemærkes, at bestyrelsens skriftlige beretning for 2005, som blev omdelt sammen med 

mødeindkaldelsen af 12. februar 2006, forefindes på www.kildesoe.dk under fanebladet Nyheder og 

deloverskriften "2006 Februar".  

 

Indledningsvis nævnte formanden for grundejerforeningen, Lars Christoffersen, at de fem 

medlemmer i den nuværende bestyrelse som bekendt alle var tiltrådt ved sidste generalforsamling. 

Da der således ikke havde været nogen i bestyrelsen med historisk viden eller indsigt i de 

nugældende aftaler, havde bestyrelsen i det forgangne år brugt en del tid på at gennemgå 

foreningens forskellige aftaler m.m. Det blev fremhævet, at formanden for den tidligere bestyrelse 

beredvilligt havde svaret på alle henvendelser. Herefter gennemgik Lars Christoffersen den omdelte 

skriftlige beretning, hvortil han havde forskellige tilføjelser.  

 

I relation til de grønne områder nævnte Lars Christoffersen, at bestyrelsen havde fået mange 



henvendelser fra grundejere, der ikke var tilfredse med vedligeholdelsen. Den nye bestyrelse var 

enig i den rejste kritik, men den var samtidig bundet af det budget, der var vedtaget for 2005, og 

heri var der ikke afsat penge til ekstraordinær vedligeholdelse eller genopretning af det grønne 

område. Lars Christoffersen nævnte, at bestyrelsen havde været i dialog med såvel den nuværende 

gartner som med ekstern gartnerkonsulent for at få udarbejdet en vedligeholdelses- og 

genoprettelsesplan, der over en kort årrække vil rette op på det grønne område. Den konkrete 

vedligeholdelses- og genopretningsplan ville blive diskuteret yderligere under punkt 4 c og punkt 5.  

 

Med hensyn til foreningens hjemmeside tilføjede Lars Christoffersen til den skrevne beretning, at 

nok var hjemmesiden blevet ajourført og på nogle områder forbedret, men det var bestyrelsens 

hensigt at lave flere forbedringer og lægge yderligere informationer på hjemmesiden. I regi af 

bestyrelsen er det Kuno Bøg, der forestår arbejdet med hjemmesiden, men forskellige forhold i 

2005 besværliggjorde hjemmeside-arbejdet for Kuno Bøg - bl.a. brand i privatboligen.  

 

Omkring foreningens forsikringsforhold nævnte Lars Christoffersen, at bestyrelsen foranlediget dels 

af nedlæggelsen af antenneforeningen og dels af lynnedslag hos to grundejere havde været 

foreningernes forsikringsforhold grundigt igennem. Desværre havde den gennemgang vist, at 

forsikringsforholdene ikke var på plads. Det er der rettet op på nu, idet enkelte forsikringer er 

opsagt, og i stedet er tegnet en antenneforsikring, jævnfør også den omdelte skriftlige beretning.  

 

Udestående på forsikringsområdet er forsikringssummen i svigforsikringen. Tidligere har såvel 

antenneforeningen som grundejerforeningen haft en svigforsikring med en forsikringssum på kr. 

100.000,00. Antenneforeningens svigforsikring blev i forbindelse med nedlæggelsen af foreningen 

opsagt, så tilbage er kun en svigforsikring med en forsikringssum på kr. 100.000. Imidlertid har 

grundejerforeningen i perioden efter kontingentindbetalinger op til kr. 400.000,00 stående på den 

løbende konto, og på kontoen tilhørende Vejfonden står kr. 225.000,00.  

 

Henset til, at en svigforsikring koster knap kr. 2.000,00 i årlig præmie pr. kr. 100.000,00 i 

forsikringssum foreslår bestyrelsen, at svigforsikringen holdes på kr. 100.000,00 i relation til den 

løbende konto, men at tegningsreglerne på kontoen tilhørende Vejfonden så samtidig ændres til, at 

udbetaling kræver underskrifter fra hele bestyrelsen. Lars Christoffersen lagde op til en 

efterfølgende dialog om dette emne.  

 

Herefter havde Lars Christoffersen ikke yderligere at tilføje til den omdelte skriftlige beretning, og 

dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer.  

 

En grundejer nævnte, at der burde tegnes svigforsikringer svarende til det maksimale indestående i 

banken. Dirigenten forslog, at punktet om tegning af yderligere svigforsikring blev drøftet under 

budgettet for 2006.  

 

Efter nogle få mindre bemærkninger, tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.  

 

 

 

 



 

Ad. punkt 3; Aflæggelse af regnskab: 

 

Kasserer i grundejerforeningen, Flemming Schmidt, gennemgik først det omdelte regnskab for 

antenneforeningen. Som bekendt var antenneforeningen blevet nedlagt i 2005, og dens aktiver og 

aktiviteter overført til grundejerforeningen. Antenneforeningens regnskab omfattede derfor kun 

perioden fra 1. januar til 1. december 2005.  

 

Flemming Schmidt nævnte i relation til antenneforeningen, at bundlinien stort set svarede til det 

budgetterede, idet resultatet blev et overskud på kr. 2.846,56 mod budgetteret kr. 4.750,00. 

 

Imidlertid dækkede det over nogle afvigelser på såvel indtægts- som på udgiftssiden. På 

indtægtssiden var der en ekstraordinær indtægt på kr. 8.000,00 som følge af tilbageførsel af tidligere 

foretaget reservation af pc-køb til bestyrelsen. På udgiftssiden var der brugt kr. 2.000,00 til to 

mindre ikke budgetterede advokatregninger, og der var udgiftsført en præmie på kr. 4.451,33 til en 

arbejdsskadeforsikring.  

 

Flemming Schmidt præciserede i relation til arbejdsskadeforsikringen, at den i 2005-budgetterne 

var posteret i grundejerforeningens budget, men da policetager var antenneforeningen, blev den 

udgiftsført i antenneforeningens regnskab.  

 

Endelig nævnte Flemming Schmidt, at udgifterne til el-afgift og til Copy-Dan var højere end 

budgetteret, men udgiftsniveauet var fuldstændig identisk med tidligere års udgifter. 

Antenneforeningens samlede resultat androg som nævnt kr. 2.846,56, der blev overført til 

antenneforeningens egenkapital. På ophævelsesdatoen den 1. december 2005 udgjorde 

antenneforeningens egenkapital kr. 70.511,04, hvilket beløb blev overført til grundejerforeningens 

egenkapital. Antenneforeningens regnskab var underskrevet af hele bestyrelsen og de to revisorer.  

 

Herefter gennemgik Flemming Schmidt årsregnskabet for grundejerforeningen. Kontingenterne var 

indtægtsført med knap kr. 1.000,00 mere end budgetteret, hvilket skyldtes opkrævede 

rykkergebyrer. Generelt gjaldt det for omkostningerne, at disse var budgetsvarende eller under 

budget. Eneste væsentlige negativt afvigende udgiftspost var en ikke budgetteret udgift på kr. 

16.612,50 til fjernelse af væltede træer i parken. Samlet set androg grundejerforeningens udgifter 

kr. 306.306,26 mod budgetteret kr. 326.500,00. Bundliniemæssigt betød ovennævnte forhold, at 

grundejerforeningens 2005-resultat kun udviste et underskud på kr. 2.426,97 mod et budgetteret 

underskud på kr. 24.400,00.  

 

Herefter henledte Flemming Schmidt opmærksomheden på det gamle 2004-regnskab, idet der 

desværre var en fejl i det. I 2004 var udgiften til Vejfonden ikke blev udgiftsført, men kun markeret 

som en skyldig gæld. Bestyrelsen havde besluttet at rette op på denne manglende indbetaling til 

Vejfonden, således at der også for 2004 blev indbetalt kr. 15.900,00 til Vejfonden. Betalingen for 

2004 havde bestyrelsen i 2005 kørt over foreningens egenkapital. Primo 2005 udgjorde 

grundejerforeningens egenkapital kr. 84.958,47, og henover året var der så dels indbetalt den 

overførte egenkapital på kr. 70.511,04 fra antenneforeningen, dels hævet til Vejfondens bidrag for 

2004 med kr. 15.900,00, og endelig dels hævet til dækning af årets underskud med kr. 2.426,97, 

hvorved egenkapitalen pr. 31. december 2005 androg kr. 137.142,54.  

 



Grundejerforeningens regnskab var underskrevet af hele bestyrelsen og de to revisorer. Dirigenten 

spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabsmaterialet, men da det ikke var 

tilfældet, blev regnskaberne godkendt.  

 

 

Ad. punkt 4 a; Ændring af foreningens vedtægter: 

 

Lars Christoffersen orienterede kort om bevæggrunden for ændring af foreningens vedtægter, 

nemlig det forhold at antenneforeningen pr. 1. december 2005 var lagt ind under 

grundejerforeningen, og bestyrelsen ønskede med de indstillede ændringer at sikre, at 

antenneforeningens aktiviteter og hidtil gældende regler blev korrekt indarbejdet i 

grundejerforeningens vedtægter. 

 

Derefter gennemgik Lars Christoffersen det i forbindelse med mødeindkaldelsen omdelte udkast til 

nye vedtægter, og Lars Christoffersen fremhævede de enkelte ændringer, som i alt væsentligste grad 

var direkte tekstoverførsler fra antenneforeningens gamle vedtægter. 

 

Lars Christoffersen nævnte under gennemgangen, at der var indsneget sig en stavefejl i tredje afsnit 

under § 4, idet den trykte tekst "….være berettiget til at opdage ejerne af matr. nr…." rettelig skulle 

lyde "….være berettiget til at optage ejerne af matr. nr….". Herudover nævnte Lars Christoffersen, 

at Ølstykke Kommune tidligere havde modtaget udkastet til kommentering, og at kommunens 

eneste bemærkning havde været, at da lokalplanen forudsatte en antenneforening i området, så 

kommunen gerne, at foreningens officielle navn blev Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø, 

hvilket ville blive indarbejdet i de endelige vedtægter. 

 

Dirigenten påpegede, at der under § 12 omhandlende valg til bestyrelsen var sket en forveksling af 

antallet af menige medlemmer. I det omdelte udkast til vedtægter var det anført, at et menigt 

bestyrelsesmedlem afgår i de ulige år, og to menige bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige år. I de 

hidtidige vedtægter havde forholdet være omvendt, hvilket vil sige, at et menigt bestyrelsesmedlem 

afgår i de lige år, og to menige bestyrelsesmedlemmer afgår i de ulige år. Lars Christoffersen 

meddelte, at vedtægterne også på dette område skulle følge de hidtidige regler, så der ville blive 

rettet til i udkastet til vedtægter.  

 

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til de fremlagte vedtægter. Det var 

ikke tilfældet, og de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.  

 

 

Ad. punkt 4 b; Fremtidig fælles snerydning: 

 

Forslagsstiller argumenterede indledningsvist for det fremlagte forslag og påpegede de mange 

tilfælde, der havde været i den netop overståede vinter med meget dårlig snerydning mange steder i 

grundejerforeningens område, hvilket var til stor gene såvel for grundejerne som for folk med 

ærinder i området. I forbindelse med en henvendelse til Post Danmark om forsinket post fik 

forslagsstiller den tilbagemelding, at Kildesø-området var meget ringe til at sikre farbare veje, 

hvilket havde været årsagen til, at Post Danmark i nogle tilfælde havde undladt at bringe post ud i 



Kildesø-området.  

 

Lars Christoffersen kom kort ind på de priser for snerydning, som bestyrelsen havde indhentet hos 

Kaare Anlægsgartneri A/S, og som var vedhæftet det omdelte forslag om fremtidig fælles 

snerydning.  

 

Det blev fra forsamlingen spurgt, om de anførte priser også dækkede de mindre stier i området, 

hvortil Lars Christoffersen svarede, at de gjorde de ikke. 

 

Herefter var der en længere drøftelse blandt de fremmødte. Enkelte fremhævede, at de ikke ønskede 

at stemme ja til forslaget, enkelte fremhævede at man tidligere havde haft en fælles 

snerydningsordning, hvor man ikke havde været i stand til at styre økonomien, og enkelte 

fremhævede, at det var vigtigt, at også de mindre stier blev inddraget i en eventuel fremtidig fælles 

snerydning.  

 

Overvejende var der dog en positiv holdning til forslaget, og Lars Christoffersen foreslog derfor, at 

forsamlingen stemte om følgende præciserede forslag: Fælles snerydning og saltning skal ske på 

veje og i videst muligt omfang også på stierne. Der indbetales årligt kr. 450,00 pr. grundejer, første 

gang den 21. april 2006. Beløbene indsættes på en særlig snerydningsfond, hvorfra der kun kan 

hæves til gennemførte snerydninger og saltninger. Der kan ikke bruges beløb udover indestående på 

snerydningsfonden, og eventuelle indestående ved et regnskabsårs afslutning overføres til næste års 

pulje.  

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning. Imod stemte 5, hverken for eller imod stemte 5, og 47 

stemte for forslaget, som herefter var vedtaget.  

 

 

Ad. punkt 4 c; Forslag om at budgettet reduceres med kr. 47.700 - reduktionen foretages på 

posterne "Ekstern assistance" og "Grønne områder": 

 

Indledningsvis fremkom forslagsstiller med sine bevæggrunde for forslaget. Forslagsstiller var i 

princippet ikke imod forbedringerne i det grønne område, men grundejeren savnede - specielt 

henset til at kontingentet med den foreslåede stigning for 2006 var steget med 41 % henover årene 

2003- 2006 - en vision for det grønne område. Forslagsstilleren så gerne, at det grønne område blev 

ændret fra sin nuværende form til et område, hvor der var flere aktivitetsmuligheder eksempelvis i 

form af fodboldbaner, håndboldbaner m.m. 

 

Forslaget gav anledning til en diskussion om, hvorvidt det grønne område skulle bevares i sin 

nuværende form, hvem der konkret benyttede sig af området, og hvad konsekvensen ville være, 

hvis man åbnede op for flere aktivitetsmuligheder i selve parkområdet.  

 

Overvejende var der stemning imod ændringer af det grønne område, og dirigenten satte forslaget 

til afstemning. For forslaget stemte 8, 7 stemte hverken for eller imod, mens 42 stemte imod 

forslaget om at budgetposterne "Ekstern assistance" og "Grønne områder" skulle reduceres med kr. 

47.700,00. 



 

Ad. punkt 5; Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: 

 

Flemming Schmidt gennemgik det tidligere omdelte budget for 2006.  

 

På indtægtssiden var kontingenterne sat til kr. 466.550,00 svarende til kr. 2.950,00 pr. grundejer. På 

udgiftssiden var næsten alle udgiftsposterne budgetteret at være lig med 2005 eller pålagt mindre 

inflationssikringer. Dog var der tre udgiftsposter, som steg væsentligt i forhold til 2005; nemlig 

forsikringer, ekstern assistance og grønne områder.  

 

Forsikringerne var sat til kr. 16.000,00 i 2006 mod kr. 8.965,83 i 2005. Flemming Schmidt 

forklarede, at knap kr. 14.000,00 var rettet mod antenneforsikringen, og det resterende beløb skulle 

anvendes til en svigforsikring stor kr. 100.000,00 (jævnfør også omtalen under bestyrelsens 

beretning for det forløbne år).  

 

Ekstern assistance steg fra kr. 2.000,00 i 2005 til forventeligt kr. 5.000,00 i 2006. Hertil var 

forklaringen, at der ville komme regninger fra brug af forsikringsmægler til antenneforsikringen, fra 

gartnerkonsulent anvendt i forbindelse med vurdering af kontraktmaterialet fra Kaare 

Anlægsgartneri A/S, og endelig ville der komme en regning fra advokat på assistance til 

revideringen af vedtægterne.  

 

Det grønne område steg fra kr. 259.584,21 i 2005 (inkl. udbedringerne ved Pergola-området) til kr. 

290.000,00 i 2006. Af dette beløb var kr. 150.000,00 en fortsættelse af den nuværende 

græsslånings- og beskæringskontrakt med gartneren, mens de resterende kr. 140.000,00 var et 

rammebeløb til dækning af legeplads, træværk ved broerne, hærværk, ekstraordinær 

beskæring/træfældning og endelig genopretningen af parken.  

 

Flemming Schmidt fremhævede, at ved at gøre det til et rammebeløb sikrede bestyrelsen sig, at der 

ikke ville komme nogen budgetoverskridelse på denne post, og i den udstrækning, det overhovedet 

lod sig gøre, ville rammen blive anvendt til genopretningen af parken. Årets resultat blev 

budgetteret til et underskud på kr. 3.550,00 i 2006, som skulle dækkes af egenkapitalen.  

 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger. Det var ikke tilfældet.  

 

Inden budgettet gik til afstemning, gjorde Flemming Schmidt opmærksom på, at en vedtagelse af 

budgettet ville indebære, at svigforsikringen blev fastholdt på kr. 100.000,00 i forsikringssum.  

Imod budgettet stemte 3, hverken for eller imod stemte 10, mens 44 stemte for det fremlagte 

budget.  

 

 

Ad. punkt 6; Valg af kasserer: 

 

Flemming Schmidt, Krakasvej 2, var villig til genvalg, og han blev enstemmigt valgt.  

 



 

Ad. punkt 7; Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant: 

 

Jan Leo Nielsen, Jættevej 5, og Benno Menghini, Bragesvej 7, var villige til genvalg som 

bestyrelsesmedlemmer, og de blev begge enstemmigt valgt. Michael Holmboe, Bragesvej 25, blev 

genvalgt som suppleant.  

 

 

Ad. punkt 8; Valg af 2 revisorer: 

 

Birgit Saxild, Gefionsvej 12, og Jens Munk, Gefionsvej 9, indvilgede i at stille op, og de blev begge 

enstemmigt valgt.  

 

 

Ad. punkt 9; Valg af revisorsuppleant: 

 

Tage Svendsen, Krakasvej 6, var villig til genvalg, og han blev enstemmigt valgt.  

 

 

Ad. punkt 10; Eventuelt: 

 

En grundejer efterlyste gartnerens kontaktdata på hjemmesiden. Bestyrelsen vil undersøge, om han 

er indstillet herpå. Der blev fra forsamlingen spurgt om, hvorvidt den nye Baldershave-bebyggelse 

skal med ind i Kildesø Grundejerforening. Lars Christoffersen svarede, at i henhold til 

lokalplanerne 36 og 51 vil det ikke ske.  

 

Lars Christoffersen nævnte, at bestyrelsen havde fået et par indikationer på, at der kunne være 

interesse for at arrangere en årlig arbejdsdag i området, og Lars spurgte derfor forsamlingen, om der 

var stemning for en årlig arbejdsdag, hvor opgaverne kunne være support-opgaver i relation til 

gartneren.  

 

Der var ikke stemning herfor.  

 

- - - o o o 0 0 o o o - - - 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15, hvor dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

Som referent: Flemming Schmidt 


