
GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN "KILDESØ" 

MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling afholdt den 15. marts 2007 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.  

4. Rettidigt indkomne forslag.  

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

6. Valg af formand, jævnfør § 12 (Lars Christoffersen er villig til genvalg).  

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

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

som suppleant til bestyrelsen).  

8. Valg af 2 revisorer (Birgit Saxild og Jens Munk er villige til genvalg).  

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

10. Eventuelt.  

Fremmødte: 21 personligt fremmødte og 8 ved fuldmagt. 

 
 

ad 1. Valg af dirigent 

 

Tage Svendsen blev valgt og modtog valget. 

 

 

ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 

Formand Lars Christoffersen gennemgår bestyrelsens beretning for 2006. 

 

Der gives endvidere status på sagen om Omegagruppens rydning af trekantområdet ud mod 

Baldershavekvarteret, som er under opbygning. Omegagruppen har skriftligt erkendt at have ryddet 

området uretmæssigt. Man har tilbudt forlig for det halve af det beløb, vores gartner har vurderet, 

det vil koste at genskabe området, som det var inden rydningen. Bestyrelsen har afslået tilbuddet, og 

det er nu under den foretagne stævning aftalt, at der skal en uvildig syns- og skønsmand ud og bese 

området. Vi ser tiden an til dette er sket. 

 

Udover udtalt tilfredshed med vedligehold og genopretning, var der i øvrigt ingen bemærkninger til 

gennemgangen omkring grønne områder. 

 

Bestyrelsen har modtaget enkelte klager over snerydningen, fordi der på visse dage, mens 



snemængden har været ekstraordinært stor, ikke er blevet ryddet færdig før klokken 14 eller fordi 

sneen ikke er fjernet helt fra vejen, men blot i et spor midt på vejen. Endvidere er der kritik omkring 

brugen af rydning på visse dage, hvor beboere har vurderet at saltning ville være tilstrækkeligt, 

blandt andet fordi det var tøvejr og snehøjden var på få cm. 

 

En enkelt grundejer opfordrer bestyrelsen til atter at gennemgå aviserne for at finde tilbud om 

rydning af stierne, til acceptable priser. 

 

Fra salen gøres der opmærksom på, at forpligtelsen til at rydde halvdelen af vejen og et evt. fortov, 

uanset den indkøbte snerydningsordning, stadig påhviler den enkelte husejer. 

 

Bestyrelsen påtager sig at videregive oplysningen om de lidt for brede kanter med sne og det ene 

spor midt på vejen, men samtidig gør bestyrelsen kraftigt opmærksom på, at enhver form for 

henvendelse til gartnerfirmaet, der forestår snerydningen, skal ske gennem bestyrelsen. 

Gartnerfirmaet ønsker under ingen omstændigheder, at den enkelte grundejer ringer med kritik til 

firmaet. Iøvrigt var der almindelig tilfredshed med snerydningen. 

 

Angående TV-, internet- og telefoni-løsninger var der debat om, hvorvidt man burde undersøge 

yderligere muligheder for at få lagt fiberkabler til transmission af TV-signaler, internetadgang og 

telefoni. Fra salen lød tilkendegivelser om, at der ikke længere var grund til at udskyde en evt. 

investering i fiber, da der er lagt kabler til nærliggende boligkvarterer. Bestyrelsen har rådført sig 

med Rambøll Management, som ikke mener, det er økonomisk rentabelt at kaste sig ud i 

fiberløsningen, medmindre der er et udtalt behov for hurtigere internet. Under alle omstændigheder 

kræver det, at foreningens medlemmer bliver enige om, at behovet er der. Bestyrelsen har ikke 

modtaget henvendelse omkring den nuværende løsning eller forslag til nye løsninger i det forløbne 

år. 

 

Fra salen lyder tilfredshed med, at bestyrelsen i sine undersøgelser lægger vægt på, at en evt. 

fremtidig løsning skal have samme stabilitet, som vi oplever hos TDC Kabel-TV, og man giver ikke 

udtryk for yderligere behov, der kunne fordre en ny løsning. 

 

Beretningen tages til efterretning. 

 

 

ad 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer 

 

Kasserer Flemming Schmidt gennemgår regnskab 2006. 

Se mere på www.kildesoe.dk under regnskaber og budgetter. 

 

Der var enkelte uventede hændelser i året, der gik. På den positive side indkom der 1000 kr. mere 

end forventet i kontingenter, idet enkelte grundejere måtte ha' en rykker på kontingentet, og vi har 



fået en momsrefusion på 21.985 kr. fra Nesa på udendørsbelysningen. 

 

På den negative side var udgiften til ekstern assistance højere end forventet, da foreningens advokat 

har bistået med papirarbejdet i forbindelse med sammenlægning af grundejer- og 

antenneforeningerne samt gennemgang af vedtægter efter tvivl om ansvarsfordeling efter 

lynnedslag i to grundejers antennestikledninger. 

 

Formanden bemærker at den nytegnede forsikring af antenneanlægget, som er tegnet i forbindelse 

med sammenlægningen af foreningerne, også dækker stikledningen ind til huset. Dermed er det 

fremadrettet ikke som tidligere (og almindeligvis) grundejerens forsikring, der skal dække 

stikledningen. 

 

Ingen bemærkninger til selve regnskabet. 

 

 

ad 4. Rettidigt indkomne forslag 

 

Familien Hougaard, Bjarkesvej 20 har indsendt forslag om overtagelse af det lille område mellem 

4dl (nr. 20), 12sm (ungdomsboliger) og vendepladsen ved 4dk (nr. 18) og 4dm (nr. 16). Familien vil 

lave en mindre udbygning og har ramt grænsen på bygningsprocent på grunden.  

 

Bestyrelsesmedlem Benno Menghini har kontaktet kommunen og mundtligt fået oplyst, at man 

skulle dispensere fra lokalplanen, for at dette kunne lade sig gøre. Men at foreningen alligevel ikke 

kan sælge eller overdrage området til andet end til fortsat grønt område, da dette ville være en 

overtrædelse af loven.  

 

Der diskuteres frem og tilbage i salen, men enden på det bliver, at da foreningen ikke har skriftligt 

bevis på, at det er lovligt eller ulovligt at afstå dele af fællesarealet, må forslaget trods de 

indhentede informationer gå til afstemning.  

 

Der var 3 for og 25 imod forslaget. 1 undlod at stemme. 

 

Bestyrelsen vil fremskaffe skriftligt udsagn fra kommunen. 

 

 

ad 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jvf. §6 

 

Kasserer Flemming Schmidt gennemgår budget for 2007. 

 

Eneste betydende ændring i forhold til sidste år er nedsættelse af indbetaling til snefonden med 100 

kr. 



 

Der blev spurgt til, om 5000 kr. til ekstern assistance i budgettet er nok set i lyset af den verserende 

sag om trekantområdet. Flemming Schmidt oplyste, at sagens omkostninger dækkes i sagen. 

 

Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

ad 6. Valg af formand, jvf. §12 

 

Lars Christoffersen modtog genvalg uden modkandidater. 

 

 

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant, jævnfør § 12 

 

De to bestyrelsesmedlemmer og suppleanten modtog genvalg uden modkandidater. 

 

 

ad 8. Valg af revisorer 

 

De to revisorer modtog genvalg uden modkandidater. 

 

 

ad 9. Valg af revisorsuppleant 

 

Revisorsuppleanten modtog genvalg uden modkandidater. 

 

 

ad 10. Eventuelt 

 

Der spørges fra salen, hvad sandsynligheden for at vinde sagen om trekantområdet er? 

Flemming Schmidt svarer, at advokaten er fortrøstningsfuld. Modparten har erkendt deres fejl og 

tilbudt forlig - dog kun på halvdelen af det beløb, vi har forlangt i erstatning. 

 

Gartneren roses for flot genopretning af de grønne områder. 

 

Bestyrelsen gøres opmærksom på, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var tilgængelig på 

nettet. Bestyrelsen anerkender at dette var en fejl og beklager. 

 

 



Hermed afsluttes mødet, idet ordstyreren takker for god ro og orden. 

 

 

Bestyrelsens sammensætning er herefter 

 

Formand 

Lars Christoffersen, Gefionsvej 2 

 

Kasserer 

Flemming Schmidt, Krakasvej 2 

 

Grønne områder 

Benno Menghini, Bragesvej 7 

 

Antenneanliggender og hjemmeside 

Jan Leo Nielsen, Jættevej 5 og Kuno Bøg, Bragesvej 17 

 

Suppleant 

Michael Holmboe, Bragesvej 25 

 

Revisorer 

Birgit Saxild, Gefionsvej 12 og Jens Munk, Gefionsvej 9 

 

Suppleant 

Tage Svendsen, Krakasvej 6 

 

 

 

Referent, Kuno Bøg. 

 

Referatet er godkendt af dirigent Tage Svendsen. 


