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GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ 
MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2012 kl. 19-22 
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 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

Fremmødte: 25 husstande, incl. bestyrelsen. 

Ad 1 Valg af dirigent. 

Kuno foreslås af bestyrelsen, og han vælges enstemmigt af generalforsamlingen. Kuno indleder 
med at konstaterer, af formaliteter vedrørende varsling og indkaldelse til generalforsamlingen er 
overholdt og erklærer herefter generalforsamlingen for lovlig. 

Kuno bemærkede, at Revisorerne har manglet regnskabet til revision 8 dage før 
generaforsamlingen. Bestyrelsen har lovet og tage det til efterretning til næste år. 

Regnskabet godkendes under forudsætning af, at der inden udgangen af april fremlægges et 
revisorpåtegnet regnskab uden anmærkninger på hjemmesiden. Såfremt dette mod forventning 
ikke kan ske, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter gældende regler. 
 
Medlems kommentarer.:  
(Nr.13) Gefionsvej 4, spurgte til hvorfor regnskabet ikke var kommet ud rettidigt. Årsagen var 
manglende tid fra Kassererens side. 

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden redegør for den udsendte beretning, Bestyrelsens beretning for året 2011.  

Bestyrelsen har holdt fire bestyrelsesmøder 2011. 
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Grønne områder m.m. 

I 2010 gik en del af beboerne omkring Kildesø I, i samråd med bestyrelsen, sammen for at gøre 
noget ved området omkring søen. I foråret 2011 betød det, at man afsatte en weekend til 
beskæring, hvor beboerne selv forestod arbejdet. Da det sparede grundejerforeningen for en del 
omkostninger, og vi samtidigt havde sat penge af til netop vedligehold omkring søen, kunne vi 
iværksætte et større beskærings– og udtyndingsarbejde. Det har betydet, at der nu er fjernet en 
del træer, og at de resterende er stammet op i en højde, der gerne skulle give mere luft og 
udsyn, så man igen kan se hele området, når man kikker ud over søen. 
 
I 2011 gennemgik vi sammen med gartneren hele området af 2 omgange for at udpege de 
steder, hvor det var mest nødvendigt at beskære. I første omgang var det en mindre runde, hvor 
der bl.a. skulle fjernes udhæng over adgangsveje. Se fotos Beskæring sommer 2011 A & B. 
Anden runde var mere omfattende, som det også fremgår af oversigtsfiguren Beskæring vinter 
2011/12. Der er ikke fotos af de enkelte steder, men gå en tur i området og se, hvad der er sket.  
 
Der er brugt en del penge på beskæring i den forløbne sæson, men det er også nødvendigt, hvis 
vi fortsat skal have et præsentabelt og fremkommeligt område. I den forbindelse har bestyrelsen 
også kikket på, om vi får nok for pengene med valget af den nuværende gartner. I forbindelse 
med rydning omkring søen, blev der indhentet tilbud fra en alternativ leverandør samtidig med, 
at vi bad vor nuværende gartner om et tilbud. De to tilbud var ikke 100% sammenlignelige, men 
umiddelbart så det ud til, at den alternative leverandør var nogle tusinde kroner billigere. I 
bestyrelsen er vi meget tilfredse med vores nuværende gartner og ville være kede af at skulle 
prøve kræfter med en ny leverandør – man ved jo som bekendt, hvad man har, men ikke hvad 
man får. Så bestyrelsen besluttede sig for at udfordre vores gartner på prisen, og han 
indvilligede i at reducere sit tilbud, uden at kende til modpartens tilbud, til en størrelse, som 
bestyrelsen kunne stå inde for.  
(Medlem kommentarer.: Generel tilfredshed blandt medlemmerne) 

Asfalt & kloakker 

Vi har enkelte steder haft problemer med tilsandede brønde, og disse er blevet renset for 
grundejerforeningens regning, ligesom et par huller i asfalten er blevet repareret.  
Da vejene har status af private fællesveje, er det grundejerforeningens ansvar at vedligeholde 
asfalt og brønde. 
 

Kontrakt for løbende vedligehold 

Vi har tillige skullet indgå en ny kontrakt for løbende vedligehold. I 2009 indhentede vi et tilbud 
på græsslåning og sprøjtning af stisystemer én gang årligt. Dette tilbud lå en del lavere end 
vores nuværende gartners, så også her bad vi ham om at regne på tilbudet én gang til. Det 
resulterede i, at prisen blev sænket med kr. 16.000,-, ikke helt nok til at kunne møde det 
alternative tilbud, men dog tilstrækkeligt til, at bestyrelsen accepterede det, da vi som nævnt 
lægger vægt på kendskab og tilfredshed med nuværende leverandør. Den nye aftale er bindende 
til og med 2014, men kan dog opsiges med 6 måneders varsel ved udgangen af et kalenderår.        
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Affaldsdag 

I 2011 var nogle håndfulde af grundejerforeningens medlemmer atter ude at samle affald under 
Naturfredningsforeningens kampagne. Vi har endnu ikke tilmeldt foreningen for denne sæson, 
men hvis der er stemning for det på generalforsamlingen, så vil det naturligvis ske. Datoen er i 
år den 22. april. 

Snerydning 

Generalforsamlingen besluttede sidste år, grundet det store forbrug i sæsonen 2010-2011, at der 
ikke ekstraordinært skulle afsættes midler til snerydning for sæsonen 2011-2012. Det betød, at 
der så ikke ville blive ryddet og saltet. Set i bakspejlet må man sige, at foreningen har været 
usandsynligt heldig med vejret denne vinter, da der, udover nogle få dage, ikke for alvor har 
været det store behov for rydning og saltning.  
 
Da snerydningsordningen stadig kører videre, og da der ikke er indløbet forslag om at stoppe 
snerydningsaftalen permanent, vil der igen blive ryddet og saltet i den kommende sæson 2012-
2013. Bestyrelsen vil forsøge, om der ikke kan indgås en ordning, hvor saltningen bliver 
begrænset, så det ikke bliver lige så intensivt som forrige sæson. Man kan formentligt nøjes med 
saltning hver anden dag, når der er frost.    
 
Medlems kommentarer.:  
(Nr. 16) Midgårdvej 4, nævnte at det ville være fint hvis der kun blev ryddet sne.  
(Nr. 3) Runevej 13, oplyste at man har pligt til at rydde og salte fortov og halvdelen af vejen. 
(Nr. 6) Gefionsvej 12, gjorde opmærksom på at have fokus på økonomien mht. snerydningen 
fremadrettet.  
(Nr. 19) Idunsvej 2, nævnte at man kunne gruse hvis det var tilladt.  
 

Manglende kontingentbetalinger 

Vi har igennem årene haft nogle få sager vedrørende manglende betaling af kontingent. Som 
regel falder betalingen efter, at der er udsendt 1-2 rykkere, men vi har dog en enkelt sag, hvor 
Betalingen er udeblevet de seneste år. Vi har derfor indført en helt fast procedure med 
udsendelse af rykkere og efterfølgende overdragelse til inkasso, hvis betaling udebliver. 
 
Medlem kommentarer.:  
(Nr. 13) Gefionsvej 4, mente at bestyrelsen har været for langsomme om at få rykket de berørte 
beboere mht. betaling.  
(Nr. 11) Idunsvej 10, spurgte til hvor meget det ville koste at rykke en beboer. Kassereren 
oplyste at der er faste takster man må tage for dette, vist nok  ca. 2500, hvis det ender i retten.  
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Legepladsen 

Der har igennem årene været udøvet forskellige former for hærværk på den tilbageværende 
legeplads. Senest er rutschebanen blevet ødelagt og derfor fjernet. Bestyrelsen har besluttet, 
at legepladsen bliver nedlagt, og at det resterende udstyr bliver fjernet. Vi har vurderet, at 
omkostninger til reetablering, forsikring og drift af en ny legeplads ikke for nærværende kan 
rummes inden for foreningens budget. 
Medlem kommentarer.:  
(Nr. 16) Midgårdsvej 4, nævnte at der var en legeplads i nærheden.  

Overholdelse af lokalplanen 

Der har i årets løb været en sag mellem 2 grundejere om, hvorvidt lokalplanen i forbindelse 
med hegning var overholdt. Denne sag er behandlet via kommunens klageinstans, og der er 
truffet en afgørelse. I sammenhæng med denne sag er kommunen blevet gjort opmærksom på 
adskillige ikke godkendte overskridelser af lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet, at den 
vil kontakte de pågældende grundejere med henblik på at bringe sagerne i orden. I den 
forbindelse vil bestyrelsen derfor opfordre til, at man ikke fremover udfører arbejder, der er i 
strid med lokalplanen medmindre, man har ansøgt om og fået dispensation fra kommunen. 
 
Bestyrelsen blander sig udenom grundejeres indbyrdes stridigheder. 

Økonomi 

Regnskab nåede ikke frem rettidigt til generalforsamlingen, men vil bliv gennemgået senere på 
generalforsamlingen. 

Antenneanlæg 

Efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at undersøge, om der kunne laves en 
aftale med en udbyder, der kunne gøre det billigere end YouSee. I samarbejde med Kuno har 
bestyrelsen undersøgt markedet, men har ikke umiddelbart fundet en udbyder, der kunne sælge 
grundpakken billigere eller til samme pris som YouSee. Der har været afholdt et møde med 
YouSee, hvor der bl.a. er kikket på prisen, men YouSee kan ikke levere en billigere grundpakke 
løsning. De foreslog derimod, at de kunne levere billigt Internet via kabel TV, så i det nye år vil 
vi indhente priser på Internet via kabel TV. Afhængig af udfaldet af behandling af forslag til 
generalforsamlingen (se næste side) kan tingene dog også udvikle sig i en helt anden retning.     
 

Dirigenten godkender at beretningen er fremlagt for 2011. 
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Ad 3 Regnskab 

Bestyrelsens kasserer Lene gennemgik regnskabet for 2011, samt budget for 2012.  

Regnskabet godkendes under forudsætning af, at der inden udgangen af april fremlægges et 
revisorpåtegnet regnskab uden anmærkninger på hjemmesiden. Såfremt dette mod forventning 
ikke kan ske, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter gældende regler. 

Generelt var budgettet holdt. I forhold til tidligere år er der blevet brugt en ekstraordinært stor 
pose penge på beskæring af de grønne områder, men det var budgetteret.  

Medlem kommentarer.:  
(Nr. 11) Idunsvej 10, mente at forrentningen af vores vejfond var for dårlig, og henstiller til at 
det gøres bedre fremadrettet. Samtidig blev der spurgt til hvad forsikringerne gik til, hvortil 
kasseren svarede at det går til antenneanlægget & bestyrelsesansvarsforsikringen.  
(Nr. 6) Gefionsvej 12,  oplyste at vejfonden oprindelige er tiltænkt reparationer, og mente at det 
var for lidt vi sparede op. 
Formanden gennemgik den kontrakt vi har fået udleveret af kommunen, og er det gældende. Her 
står egentligt at det er kommune der har vedligeholdespligten på kildesø 1, men at kildesø 2 ikke 
er blevet underskrevet at kommunen.  Det er et focus punkt for den kommende bestyrelse i det 
kommende år.  
(Nr. 7) Heimdalsvej 9, mente at vores vejfond ikke var forrentet godt nok, og at man skal 
undersøge nærmere mht at få en bedre forrentning ca. 3,5 %. (Nr. 6) Gefionsvej 12, oplyser i 
den sammenhæng at man skal være opmærksom på en 1 årsgaranti. 
   
Kuno, gjorde bestyrelsen opmærksom på at vi bør undersøge om det kan gøre bedre inden 
næste generalforsamling.  
 

Ad 4 Indkomne forslag  

Forslaget fra (Nr. 2) Bjarkesvej 18, blev præsenteret på generalforsamlingen, som omhandler 
afvikling af antenneforening og overdragelse til en udbyder.   

Formanden oplyste, at man ikke uden videre kunne nedlægge en antenneforening, da 
lokalplanen skal overholdes, dvs. kommunen skal ind over i givet fald. Formanden oplyste 
samtidigt at grundejere ikke må have egne paraboler & antenner jf. lokalplanen. 

(Nr. 16) Midgårdsvej 4, mener at der skal siges ja til forslaget.  

(Nr. 10) Bragesvej 13, spørger om det kan undersøges om vores gamle antennemast kan udlejes 
til mobilselskaber, ellers fjernes.  

Div. debat med personlig holdninger for & imod. 

Forslaget blev forkastet da det i den nuværende form ikke kan godkendes af 
generalforsamlingen, da lokalplan ikke er overholdt.   
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I stedet blev det besluttet at oprette et underudvalg, for at finde ud af hvad der ligger af 
muligheder og hvad det koster, hvorefter bestyrelsen kan tage en beslutning.  

Underudvalg består af: 

(Nr. 2) Bjarkesvej 18 Mads Christensen, (Nr. 19) Idunsvej 2 , Kuno & Jan.  

Ad 5 Budget og fastlæggelse af kontigent 

Lene Gennemgik budget.   

Bestyrelsen forslår ingen ændringer i forhold til kontingent, hvilket blev godkendt enstemmigt af 
generalforsamlingen. 

Bemærkning.: Vi må forvente stigninger af kabel tv.   

For budget: 25  

Imod budget: 0 

Ad 6 Valg af formand 

Jens er ikke på valg. 

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant 

Lene stopper som kasserer. 

John blev enstemmigt genvalgt. 

Niels Hansen blev enstemmigt valgt som kasserer. 

Vibeke, Bragesvej 9 enstemmigt valgt, overtager sidste år for Niels Hansen. 

Supl. Marianne Gram bliver enstemmigt valgt til suppleant. 

Ad 8 Valg af 2 revisorer 

Lene Grønborg blev enstemmigt valgt. 

Annika Rasmussen blev enstemmigt valgt. 

Ad 9 Valg af revisorsuppleant  

Carsten Hansen nr.12, Runevej 4 stiller op som revisorsuppleant, og bliver enstemmigt valgt. 
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Den samlede bestyrelse med revisorer og suppleanter ser herefter således ud: 

Formand, Jens Munk, Gefionsvej 9, på valg i 2013 
Kasserer, Niels Hansen, Gefionsvej 2, på valg i 2014 
Bestyrelsesmedlem, Jan Leo Nilsen, Jættevej 5, på valg i 2013 
Bestyrelsesmedlem, John Martinussen, Runevej 7, på valg i 2014 
Bestyrelsesmedlem, Vibeke, Bragesvej 9, på valg i 2013 
Bestyrelsesmedlem, Bestyrelsessuppleant, Marianne Gram, på valg i 2013 
Revisor, Lene Grønborg, Gefionsvej 12, på valg i 2013 
Revisor, Annika Rasmussen, på valg i 2013 
Revisorsuppleant, Carsten Hansen, på valg i 2013 

Ad 10 Eventuelt 

(Nr. 16) Midgårdsvej 4, Oplyste til bestyrelsen der er hul i asfalten på Midgårdsvej, samt at 
udkørselsforhold til ring syd er dårlige. 

 (Nr. 6) Gefionsvej 12, Træer ved ring syd burde klippes. 

 Der var lidt snak mht. den sø der er på cykelstien mellem krakasvej & Jettevej, og det er vi i 
bestyrelsen ved at tage os af, og det er en faskine som er fyldt efter mange år. Der er ved at 
blive lavet en ny, så vandproblemerne kan blive løst. 

(Nr. 18) Bragesvej 9, Oplyser at der køres meget stærk på vores veje, og det er hovedsageligt 
beboerne selv. Det blev bedt om at tage hensyn.  

(Nr. 5) Bjarkesvej 14, oplyste ligeledes at der blev kørt meget stærk ved hans ejendom, mellem 
60-80 km/t, både beboere og en postbil.  Postbilen er der blevet klaget over. Nr 5 kommer med 
et oplæg til bestyrelse mht. forslag til foranstaltning for sænkning af hastigheden. 

(Nr. 1) Hjaltesvej 14, broen ved Kildesø 2 skal laves. Bestyrelsen vender det med kommunen. 

Grundejerforeningen deltager i år i Danmarks Naturfredningsforening’s affaldsdag. I år falder 
datoen på den 22. april 2012. 

Dirigenten takkede herefter af for denne aften, samt for god ro og orden. 

 

Referatet findes i underskrevet stand i formandsmappen, samt lægges på nettet snarest. 


