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GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ 
MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. 
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 kasserer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

Fremmødte: 23 husstande. 

Ad 1 Valg af dirigent. 

John Martinussen, Runevej 7 foreslås af bestyrelsen, og han vælges énstemmigt af 

generalforsamlingen. John indleder med at konstaterer, af formaliteter vedrørende varsling og 

indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt og erklærer herefter generalforsamlingen for 

lovlig. 

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden redegør for den udsendte beretning.  

Frodes Have/Kildesø 

Afslutning på sagen mod Omega Gruppen. Vi har i 2008 accepteret et forlig med et 

erstatningsbeløb på kr. 125.000,00 kr. inkl. moms. De 100.000 kr. har vi fået udbetalt. De 

resterende 25.000 kr. bliver udbetalt, når vi nu som aftalt kan aflevere gartnerregninger på 

100.000 kr. inkl. Moms. Disse regninger fremsendes til modpartens advokat. Vi regner med, at 

sagen derefter kan afsluttes. Vi har selv betalt for at området bliv ryddet og genoprettet, så det 

fremover kan se rimelig pænt ud. 

Grønne områder 
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Der er som beskrevet i beretningen lavet en del beskæringsarbejde i 2009. Der er fældet nogle 

træer, som var væltet. Beskæring af vores grønne område aftales løbende med gartneren. Der 

vil også i 2010 være en del andre steder som skal beskæres. Vores træer og buske i Kildesø I og 

II har fået et stort rodnet og er vokset gevaldigt til efterhånden.  

Affaldsdag 

Grundejerforeningen deltog i det årlige arrangement søndag den 19. april med affaldsindsamling. 

Der mødte 20-25 voksne og børn op ved legepladsen, hvor der blev delt områdekort og veste ud. 

Vi havde lånt nogle ekstra affaldstænger. Affaldstængerne og børnene er gode til at komme ind 

mellem buske. Resultatet er 14 sække affald og en cykel. Cyklen blev taget op fra søen. Det 

mest spøjse fund var en gul nummerplade. 

Vi er fortsat aktive til dette arrangementstiltag og i år vil datoen være søndag den 18. april 2009 

kl. 10. Så kom og deltag hele familien og tag din nabo med. Der udsendes en invitation senere. 

Legepladsdag 

Til legepladsdagen søndag den 6. september deltog 17 beboere, både voksne og børn. Der blev 

fjernet ukrudt, samlet affald, revet grus og hasselbuskene blev beskåret. I alt blev der kørt 10 

sække væk med ukrudt, samt 1½ trailer med hasselgrene på genbrugspladsen. Vi takker for 

indsatsen og glæder os over, at der igen er pænt på vores legeplads. 

Snerydning 

Det har været en vinter vi aldrig vil glemme med sne og frost. Det har været rart med 

snerydning og saltning, så vi ikke har været helt indespærret. Det har naturligvis kostet en del 

penge. Vi forsætter ordningen og vurderer løbende, hvor mange penge det koster måned for 

måned. Lene vil fortælle om økonomien. 

Hjemmeside 

Vores hjemmeside har fået et nyt udseende. Jesper og Christine, Bragesvej 1 har frivilligt lagt en 

indsats i lave den nye hjemmeside. Det er nu blevet væsentlig lettere at opdatere hjemmeside. 

Der er også en del flotte billeder af området på hjemmeside. TAG ET KIG PÅ www.kildesoe.dk.  

Ad 3 Regnskab 

Bestyrelsens kasserer Lene gennemgik regnskabet for 2009, samt budget for 2010. Budget for 

2009 er samlet set overholdt således, at vi i ultimo 2009 er endt med et lille overskud modsat 

2008. Der er redegjort for en manglende kontingent indbetaling, som figurerer i resultatet som 

en indtægt. Det er beregnet at beløbet kommer ind i 2010.  

Renterne har i 2009 været stærkt faldende. Heimdalsvej 9 fortæller at man på 

www.mybanker.dk kan se, hvor meget der gives i renter i andre banker.  

 

http://www.kildesoe.dk/
http://www.mybanker.dk/
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Lene har redegjort for de tre noter der blev sendt ud med regnskabet. Under note 3 oplyses der, 

at de kr. 60.000 er tilbageført i 2009 eftersom at gartneren ikke kunne arbejde på grund af 

vejrforholdene. Beløbet er hensat til 2010, hvor arbejdet vil blive udført. 

Gefionsvej 12 spørg om der skal laves mere ved højen ud mod Ring Syd og op mod Frodes Have. 

Formanden redegør for, at der i samarbejde med gartneren er blevet ryddet op og genoprettet 

udseendet til et acceptabelt niveau.  

Ad 4 Indkomne forslag 

Formanden gav ordet videre til Gefionsvej 20, som har stillet forslag om etablering af rundede 

kanter på opkørsler til sideveje fra Bragesvej. Han uddybede sit forslag om, at det som cyklist er 

høj og skarp kant man skal køre op på, når man skal passere brostenene.  

Formanden mener ikke, at kommunen skal spørges først, hvis man vælger at lave en ændring i 

de eksisterende opkørsler. Der er herefter en livlig debat om forskellige fordele og ulemper ved 

at tilgodese forslaget. Der pointeres fra salen, at der oprindeligt netop er lavet høje kanter for at 

det skal have en fartdæmpende effekt. Flere synes at der stadig bliver kørt for stærk på vejene. 

Det er både beboere i Kildesø og udefrakommende. Der foreslås at man kan købe en spand asfalt 

og lægge et par skovlfulde lags brostenene. Andre forslår at man kan lave en simpel løsning i 

den ene side, hvor man typisk vil køre ”opad” med lidt asfalt eller at man kan ligge et par af de 

eksisterende brosten lidt på skrå.  

Vi stemmer i forsamlingen om forslaget:  

• For: 2  

• Imod: 13 

• Hverken for/imod: 5 

Ad 5 Budget og fastlæggelse af kontigent 

Lene fortæller om de fire forskellige forslag til budgettilpasning vedr. den megen sne.  

• Mulighed 1: Pengene i snefonden vil være brugt ved udgangen af januar og derfor ville 

snerydningsordningen stoppe for i år. 

• Mulighed 2: Dækker de resterende måneder fra driften (februar, marts og december) 

Dermed kommer vi ud med et 0.  

• Mulighed 3: Dækker den ekstra udgift med en kontingentforhøjelse på kr. 350. 

• Mulighed 4: En kombination med overførsel af 2009 overskudet på kr. 25.000 til 

snefonden, samt en kontingentforhøjelse på kr. 200. 

Lene fra bestyrelsen forklarer, at vores ”fejemand” kører efter DMI’s vejrprognoser. Gefionsvej 

12 foreslår, at man kunne bruge de kr. 25.000 vi har til gode fra Omega sagen. Det er et godt 

foreslag, men dækker ikke hele regningen. Runevej 13 mener, at vi har det højeste 

 



Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 
Referat fra generalforsamling 2010  Ref.: Annika Rasmussen 
 
  Side 4 af 6 

                                                                                                                                               Side 4 af 6 sider 

grundejerforeningsgebyr i Ølstykke. Vi skal ikke sætte gebyret op, men finde pengene til 

snerydning ved at nedprioritere det grønne område. Lene og Jan fra bestyrelsen pointerer, at vi 

ikke kan nedprioritere vores grønne områder i Kildesø I og II. Den periode vi har haft nogle år 

tilbage, hvor der kun blev slået græs har siden hen kostet os dyrt. Vores buske og træer er 

vokset så meget nu, at vi ikke kan overse beskæring og væltede træer. Jættevej 12 mener, at vi 

skal tænke på det der oprindeligt blev aftalt for tre år siden. Dengang blev det aftalt at 

snefonden’s økonomi skulle holdes separat og når pengene slap op må vi selv ud og skovle/salte 

hver især. Der er ligeledes også for meget salt mener nogen. Andre siger, at han ikke salter ret 

meget. Vi taler om egenkapitalens størrelse. En kvindelig beboer (som vi desværre ikke har 

adressen på) vil gerne indhente nogle tilbud på snerydning, for at se om vi kan finde en der er 

billigere.  

Vi stemmer i forsamlingen om Lene’s forslag. 

• Snerydning skal stoppes nu: 5 

• Snerydning skal ikke stoppes: 13 

• Ved ikke: 1 

Afstemning om pengene skal til fortsat snerydning skal findes ved kontingent stigning. 

• Ja: 8 

• Nej: 12 

Afstemning om pengene skal findes i ren formue eller ej. 

• Ja: 11 

• Nej: 9 

Det er dermed endt med løsningforslag nr. 2. 

Dirigenten sendte herefter budget for 2010 til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. 

Kontingent for 2010 bliver forsat på kr. 3.400,00. 

Ad 6 Valg af kasserer 

Lene vil meget gerne give kasserer posten videre til en anden, såfremt der måtte være en anden 

der er interesseret. Salen spørges om der er nogen der er interesseret i stedet for Lene. Efter lidt 

stilhed bliver det énstemmigt vedtaget at Lene vælges igen som kasserer. 

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant 

John Martinussen, Runevej 7 stiller op og stemmes ind som bestyrelsesmedlem. Han overtager 

Christine’s post med ansvar for de grønne områder. Morten Gaardlykke, Gefionsvej 1 stiller op til 

valg som suppleant og vælges herefter ind i bestyrelsen. 
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Ad 8 Valg af 2 revisorer 

Birgit Saxild, Gefionsvej 12 og Tage Svendsen, Krakasvej 6 stiller til genvalg. Begge kandidater 

bliver énstemmigt valgt. 

Ad 9 Valg af revisorsuppleant  

Charlotte Nielsen, Heimdalsvej 1 stiller op og bliver énstemmigt valgt. 

En kvindelig beboer (vi ikke har navn/adresse på) mener, at vi fremover bør spørge de 

eksisterende suppleanter om de vil stille op igen inden den årlige generalforsamling. Det tages 

hermed til efterretning. 

Runevej 7 spørg til, hvem man skal henvende sig til, hvis belysning i området ikke fungere. Jens 

forklarer, at de små lamper langs stierne ved Kildesø I er det Dong Energy. Belysning ved veje 

og cykelstier er kommunens ansvar. 

Den samlede bestyrelse med revisorer og suppleanter ser herefter således ud: 

Formand, Jens Munk, Gefionsvej 9, på valg i 2011 

Kasserer, Lene Grønborg, Bragesvej 17, på valg i 2012 

Bestyrelsesmedlem, Jan Leo Nilsen, Jættevej 5, på valg i 2011 

Bestyrelsesmedlem, John Martinussen, Runevej 7, på valg i 2012 

Bestyrelsesmedlem, Annika Rasmussen, Hjaltesvej 16, på valg i 2011 

Bestyrelsessuppleant, Morten Gaardlykke, Gefionsvej 1, på valg i 2011 

Revisor, Birgit Saxild, Gefionsvej 12, på valg i 2011 

Revisor, Tage Svendsen, Krakasvej 6, på valg i 2011 

Revisorsuppleant, Charlotte Nielsen, Heimdalsvej 1, på valg i 2011 

Ad 10 Eventuelt 

Annika fortæller om beskeden vi har fået fra Egedal Kommune vedrørende grundejerforeningens 
brev til kommunen i april – 2008 om udsyn fra udkørslerne ved Kildesø I og II, samt 
busstopstedet: 

Vejområdet blev i april pålagt yderligere besparelser, hvorved vi måtte tilbagelevere 

700.000kr. til kommunekassen. Dette betød, at der i år kun bliver udført et 

trafiksaneringsprojekt ombygning af Værebrovej ud for Tangbjerg. Værebrovej er 

blevet prioriteret frem for andre opgaver eftersom, der sker flest uheld her og der 

køre rigtigt mange biler ca. 7.000 biler pr. døgn. 

 

Dirigenten takkede herefter af for denne aften, samt for god ro og orden. 
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Ølstykke 08.03.2010       Ølstykke 08.03.2010 

Referent        Dirigent 

Annika Rasmussen        John Martinussen 

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