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GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ 
MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2011, 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: 21 husstande. 

Ad 1 Valg af dirigent. 

Tage foreslås af bestyrelsen, og han vælges énstemmigt af generalforsamlingen. Dirigenten 

indleder med at konstatere, at formaliteter vedrørende varsling og indkaldelse til 

generalforsamlingen er overholdt og erklærer herefter generalforsamlingen for lovlig. 

Tage bemærkede, at regnskabet ikke har været revisorerne i hænde mindst 8 dage før 

generalforsamlingen. Kassereren har taget dette til efterretning. 

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Bestyrelsen har holdt fire bestyrelsesmøder i år 2010. 

Grønne områder 

De grønne områder har vi løbende gået igennem med gartneren. Der er ikke udført så meget 

arbejde p.g.a. vejrforholdene i foråret. Det nystiftede ”Sølaug” har desuden haft et ønske om en 

fældning/beskæring af træer ved søen samt beskæring af buskene rundt om Kildesø I. Fældning 

af træer i større omfang skal godkendes af Kommunen, som afventer et skitseoplæg, der 

illustrerer arbejdet. Det er aftalt med Sølauget, at de kan bidrage med arbejdskraft til beskæring 

langs med søen, hvorfor de sparede midler til gartneren vil kunne bruges til fældning/beskæring 

af træer. Det skal understreges, at intet endnu er godkendt af hverken kommunen eller 
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bestyrelsen og at vi ikke har kendskab til, hvad udfaldet af kommunens vurdering bliver. Det kan 

i værste tilfælde ende med, at de afviser ønsket med henvisning til naturbeskyttelsesloven 

og/eller af andre årsager. Endvidere skal det også kunne hænge sammen økonomisk.  

Der er blevet plantet fem små buske i hegnet mellem Hjaltesvej og Frodes Have. Hegnet bliver 

stående for at undgå gennemgang og nedtrampning af de nye buske. Frodes Have har tidligere 

ønsket adgang til kildesø II, der hvor hegnet står i dag. Vi har afslået deres forslag eftersom 

beboerne på Hjaltesvej ikke er interesserede i en gennemgangs trafik ved vendepladsen.  

Affaldsdag 

Affaldsdagen i april 2010 forløb ganske hyggeligt. Der deltog ca. 20 børn og voksne. Der blev 

samlet 8 sække affald. Vi har tilmeldt os i 2011, og datoen er den 3. april.  

Snerydning 

Formanden indledte med at orientere om snerydningen og de deraf store omkostninger. Vinteren 

i regnskabsåret 2010 har været hård. Således, har først januar/februar og derefter 

november/december varet præget af rigtig meget sne, is og frost. I denne periode blev der 

ryddet sne og saltet næsten hver dag, og nogle gange to gange om dagen for at rydningen 

havde effekt. Halvvejs inde i november burde snerydningen have været stoppet, idet der på 

dette tidspunkt ikke var flere penge på snerydningskontoen. Grundet forskellige omstændigheder 

(uddybes under regnskabet) har det desværre betydet, at snerydningskontoen er i underskud 

med 85 tkr. Snerydning/saltning blev indstillet den 6. januar.  

Der har, så vidt vides, kun været en enkelt klage gående på, at der blev skubbet sne og salt ind i 

en grundejers hæk. Dette skulle grundejeren dog efterfølgende selv have afklaret med 

vognmanden.  

Foranlediget af et forslag fra en grundejer blev der indkøbt 10 sække salt til manuel saltning af 

stier, der fører ind i området. Der har dog kun været en begrænset interesse, og der er kun afsat 

2 sække af 25kg. Det kan dog skyldes, at det kun har været annonceret via vores hjemmeside. 

Økonomi 

Se under regnskab. 

Antenneanlæg 

Vi har i den forgangne periode fået digitaliseret en hel del kanaler, ligesom der er sket en 

omfordeling af visse kanaler. Dette, i sammenhæng med en ny lov, muliggør at leverandøren kan 

opkræve en højere pris for grundpakken. Det har den konsekvens, at grundprisen desværre 

stiger forholdsvis meget, og bestyrelsen foreslår derfor, at dette dækkes ind via en 

kontingentstigning.  
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Kommentarer til beretningen: 

Midgårdsvej 4 foreslår, at vi opsiger aftalen. Jan fra bestyrelsen fortæller, at vi i så fald skal 

have det op på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der skal ske noget inden næste 

ordinære generalforsamling. Jan påpeger i øvrigt, at der vil være mange, der i så fald skal 

omlægge telefoni og internet. Midgårdsvej 4 gør opmærksom på, at der kan være mange penge 

at spare.  

Da der ikke var yderligere til beretningen, kunne dirigenten konstatere, at beretningen var 

godkendt. 

Ad 3 Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2010 samt budgettet for 2011 med følgende 

kommentarer: 

Desværre er snerydningsbudgettet overtrukket med ca. kr. 80.000,- og det er en fejl, som hun 

selv påtager sig skylden for, forklarer kassereren. Fejlen opstår af to grunde: for det første er 

der ved tjek af saldoen ved starten af efterårssæsonen desværre en betalt regning, som ikke er 

kommet med i bogføringen, hvilket betyder, at hun formoder, at der er flere penge til snerydning 

end der faktisk er og for det andet bliver hun for sent opmærksom på, at oktober/november har 

været så dyr, at snerydningen skulle have været stoppet midt i november. Snerydningen bliver 

stoppet med det samme den 6. januar, da overtrækket opdages.     

Differencen i regnskabet vedrørende Copydan skyldes, at vi ikke modtog regning i 2009 inden 

regnskabsafslutning. Regningen blev derfor optaget i 2009-regnskabet med kr. 29.000,00. 

svarende til 2008. Regningen viste sig imidlertid at være steget, hvorfor differensen er optaget 

som omkostning i 2010. At vi ikke har modtaget regningen til tiden, skyldes at Copydan havde 

en forkert adresse registreret. Adressen er nu ændret og kassereren forventer, at fakturaen 

lander det rigtige sted fremover.  

På de grønne områder er der ikke brugt nær så meget som budgetteret. Det skyldes, at der ikke 

har været udført megen beskæring p.g.a. det korte forår plus, at der er tilbageholdt penge til en 

eventuel beskæring og træfældning omkring søen, hvor en beboergruppe har ønsket 

beplantningen kraftigt reduceret.  

Balancen: Der ligger som tidligere år en forudbetaling på 900 kr.  

Debitor posten er steget, da der, trods rykkere, stadig ikke betales kontingent fra en bestemt 

grundejer. Huset har, så vidt bestyrelsen er orienteret, været averteret til salg længe, og 

bestyrelsen forventer, at betalingen falder, hvis huset bliver solgt. 
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Kassen har kun haft små bevægelser. Den almindelige bankkonto ser umiddelbart stor ud, men 

det skyldes primært periodeforskydning af visse betalinger.   

Hensættelser:1. Vejfonden forløber normalt – se note 1.  

2. Tilgangen til snefonden består af årets ”normale” indskud plus det på sidste års 

generalforsamling vedtagne ekstra beløb. Af det hævede beløb stammer cirka 

halvdelen fra de første måneder fra året og cirka halvdelen fra de sidste måneder 

af året. 

3. Øvrige hensættelser. Startede 2010 med kr. 125.138,25. Kr. 60.000 er ført 

tilbage til driften. Der er hensat kr. 60.000 til igangværende arbejde og kr. 

110.000 til udskudt arbejde - se note 3.  

Gennemgangen affødte følgende kommentarer: 

Idunsvej 5 vil gerne have uddybet, hvad meningen er med vejfonden. Kassereren beretter, at 

den er oprettet i starten af 1990’erne, da kommunen overdrog vejene til foreningen for at sikre, 

at der er en hvis kapital den dag, en eventuel vejreparation er påkrævet. Vi kan ikke være sikre 

på, at kommunen vil afholde den udgift. 

Midgårdsvej 3 mener, at der er lavet et dokument, da vejfonden blev oprettet. Dirigenten 

understøtter dette. Vejene blev i første omgang privatiseret, siden tilbageført til kommunen, men 

er så igen overdraget til grundejerforeningen. Jesper, Midgårsvej 3, mener han har et stykke 

papir, der viser, hvem der har ansvaret for vejene. 

Midgårdsvej 3 vil gerne høre om, vi ikke kan overdrage grundejeren på Bjarkesvej til inkasso. 

Han mener, at man vil få inddækket sagsomkostningerne, eftersom det er grundejeren der 

kommer til at hænge på omkostningerne. Lene fra bestyrelsen forslår, at bestyrelsen følger op 

på sagen med dette in mente. 

Bragesvej 19 spørger til posten på regnskabet om de 6.000 kr. til bestyrelsesmøder. Hvad går 

det til? Bestyrelsen svarer, at det er en omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne, 

som har været kutyme i flere år. Bestyrelsen får på denne måde godtgjort omkostninger, de må 

have i forbindelse med, at lægge hus og forplejning til møderne.  

Midgårdsvej 3 vil gerne have uddybet overtrækket på 80.000 kr. Kassereren forklarer, at hun i 

forbindelse med betaling af fakturaer var nødt til, personligt, at lægge ud for betaling af enkelte 

regninger for at undgå tillæg af strafrenter. Hun var meget presset, arbejdsmæssigt, og havde 

ikke fået betalt fakturaerne i tide ad den normale vej, der kræver både formandens og 

kassererens underskrifter. Efterfølgende skulle pengene tilbageføres fra foreningens konto til 

kassererens private konto, men desværre sker dette ikke for en snerydningsfaktura på ca. kr. 

40.000,-. Af årsregnskabet for 2009 ser det derfor ud som om, at der er 40.000,- mere på 

snerydningsbudgettet. Kassereren understreger dog at foreningen heldigvis har fået noget for 
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pengene i form af snerydning og saltning under endnu en hård vinter. Konsekvensen er, at i 

stedet for manglende snerydning i november/december 2010, så vil der mangle snerydning i 

2011. Dette understøttes af dirigenten, der påpeger, at vi har haft pæne veje imens der har 

været meget sne.  

Gefionsvej 12 forklarer, at hun også har undret sig over den megen snerydning. Endvidere 

påpeger hun, med henvisning til besværet med dobbelt underskrift, at flere regninger kunne køre 

automatisk.  

Midgårdsvej 3 takker for bestyrelsens arbejde og vil gerne have uddybet, hvor mange penge, 

der går til snerydning, og hvor meget der går til saltning, og om det er nødvendigt med den 

megen saltning. Bestyrelsen svarer, at vognmanden følger DMI’s vejrvarsler, og at det er en 

normal procedure.     

Midgårdsvej 4 takker ligeledes bestyrelsen for arbejdet og nævner, at han selv har prøvet det. 

Han forklarer, at vi kunne have en aftale med leverandørerne om, at de f.eks. stopper arbejdet, 

når det forudbestemte rammebeløb er brugt. Man kan godt stille krav til leverandøren. 

Kassereren tilslutter sig at dette kunne være en fremgangsmåde fremover og vil tage det i 

betragtning.  

Dirigenten bemærker, at hvis leverandøren skal ringes op i tide og utide om, hvornår han skal 

køre ud, vil han formodentlig ikke være interesseret i opgaven. 

Bragesvej 13 og 15 bemærker, at de har været meget glade for vognmandens snerydning. 

Han har endda også fejet lidt af fortovet. 

Ad 4 Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 

Ad 5 Budget og fastlæggelse af kontigent 

Kassereren henviser til noter med bemærkninger. Copydan og afgifter til Kabel TV samt 

antenneanlæg på ca. 400 kr. Der har ikke de seneste år været taget hensyn til stigning på dette 

område.  

Budgettet til de grønne områder fastsættes som normalt, men der vil i 2011 være flere penge til 

området på grund af hensættelserne til udskudt arbejde og eventuel ekstraordinær beskæring 

omkring søen. 

Midgårdsvej 3 spørger, hvor de 60.000 kr. står, og Kassereren forklarer, at det står under 

hensættelser. Det bliver hensat år for år, for at gartneren kan gå i gang med beskæring før 

generalforsamling.  
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Omkring snerydningen påpeger kassereren, at der skal findes penge til at dække underskuddet 

og henviser til forslaget i noterne. Dirigenten spørger om de 65.000 kr. fra OMEGA sagen ikke 

kunne overføres til snefonden. Kassereren svarer, at det kunne være en idé. Midgårdsvej 3 er 

enig med dirigenten.  

Midgårdsvej 4 henviser til underskuddet i note 2 og overførsel til snefonden i budgettet for 

2011 og mener ikke, at det hænger sammen økonomisk. Synes endvidere, at den foreslåede 

kontingentstigning er for høj. Midgårdsvej 4 siger at han godt vil være behjælpelig med at 

planlægge, hvad der skal bruges på de grønne områder og kan også hjælpe med til eventuelt at 

få en ny aftale på plads omkring kabel TV. Han siger endvidere, at man må kunne engagere en 

gruppe grundejere til at lave et stykke gartnerarbejde – lidt ligesom arrangementet omkring 

affaldsdagen. Kassereren svarer, at det også var tanken med Sølauget. Kassereren forklarer 

videre, at det kræver, at der bliver lavet en klar aftale om, hvad der skal foregå og hvordan 

arbejdet skal udføres. Midgårdsvej 4 understreger, at han er glad for de grønne områder, men 

at vi skal kigge på alle udgifter og undersøge, om vi får nok for pengene.  

Dirigenten indskyder, at da området blev lagt ud i 87/88, havde kommunen haft et vist 

minimumskrav til vedligehold. 

Bragesvej 17 knytter en bemærkning til snerydningen og det manglende budget, og at det nok 

er for meget at håbe på, at der ikke kommer mere sne i år. Vedrørende udgiftsniveauet til 

vedligehold af de grønne områder, henviser Bragesvej 17 til, at bestyrelsen længere tilbage i 

tiden, ikke mente at der skulle beskæres, og det er så det, vi betaler prisen for nu.  

Hjaltesvej 28 sætter meget pris på bestyrelsens arbejde og foreslår, at vi kunne stille en 

container op til grønt affald. Ægirsvej 11 er i tvivl om, at den nuværende gartner er det rette 

valg med hensyn til priser. Træerne ved Kildesø I mener han, at kommunen i sin tid satte 

midlertidigt, til de nåede en vis højde.  

Bragesvej 9 mener, at gartneren laver for lidt, når han arbejder. Derudover bør kommunen 

måske mere med ind over, når vi træffer beslutninger for det grønne område.  

Bragesvej 13 mener ikke, at de høje træer passer ind, hvis kommunen vil have, at øen skal 

være et naturreservat. Der er i øvrigt stor fare for at grene/træer kan styrte ned.  

Kassereren henviser til sidste års generalforsamling, hvor bestyrelsen opfordrede til, at man 

melder sig frivilligt til at give bestyrelsen et nap med at drive nogle af de aktiviteter, vi har 

kørende, f.eks. at se på om vores kabel TV løsning er den rigtige. Med hensyn til det tilbud 

Sølauget indhentede, omfattede det kun fældning af træerne, og det er, ifølge vores gartner, 

ikke forsvarligt på den lange bane, men der skal også tænkes på en genbeplantning. Med hensyn 

til om vi får tingene til de rigtige priser, har både snerydningen og gartnerpriser flere gange 

været taget op til vurdering. Kassereren forklarer endvidere, at der vil komme løbende 

omkostninger, og vi kan ikke beskære mindre. Kassereren uddyber kommunens bemærkninger 

om Sølaugets ønsker.  
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Runevej 13 henviser til Egedals besparelser og sammenligner det med, at det foreslås, at 

grundejerforeningens kontingent skal stige med 15%. Han mener, at vi bør gøre som kommunen 

og spare på omkostningerne. Kan ikke godkende en stigning på 15%. Kan i øvrigt heller ikke 

forstå, at snerydningen kan være skredet så meget.  

Gefionsvej 12 beretter om tidligere tiders dårlige erfaringer med en billig gartner, og at det ikke 

altid er den laveste pris, man skal gå efter. Man kan selvfølgelig spare penge ved at gøre tingene 

selv, men fremmødet til gør-det-selv arrangementer er som regel til at overse.  

Formanden fortæller, at beboere på egen hånd har beskåret ved Kildesø I for at genskabe 

udsigten. Det er grunden til, at der ikke ser lige pænt ud alle steder. Vedrørende udførelse af 

gartnerarbejde er der ikke nogen fra bestyrelsen, der i det daglige holder øje med om gartneren 

udfører arbejdet efter forventning. Det er desværre ikke noget, bestyrelsen har tid til. Gartneren 

kommer i dagtimerne, hvor vi er på arbejde. Formanden understreger endvidere, at vi laver et 

stykke frivilligt arbejde, og det er begrænset, hvor meget tid der kan bruges på det. Indhentning 

af konkurrerende tilbud kunne vi måske gøre mere ved, men den nuværende bestyrelse kan ikke 

afse tiden til det. 

Runevej 13 siger, at da han flyttede ind for 23-24 år siden, var det en af landets dyreste 

landskabsarkitekter, der designede de grønne områder. Desuden mener han, at vi skal leve i et 

grønt område, hvor der er mere fri natur og ikke så parkagtigt.  

Ægirsvej 11 forklarer, at han er ærgerlig over, at han ikke har sol efter kl. 17, det forringer 

værdien af huset. Bragesvej 13 påpeger, at det allerede var i august måned, at man henvendte 

sig vedrørende de høje træer, og nu går vi en sommer i møde igen, uden at der er sket det 

store. 

Bestyrelsen forklarer, at kommunen først skal give tilladelse og at vi i den forbindelse forventer 

at få Sølauget til at lave en uddybende beskrivelse af, hvad det er, der skal laves. 

Dirigenten lægger op til, at bestyrelsen forslår, at de 65.000 kr. overføres fra Omega sagens 

hensættelse til driften. Det foreslåede kontingent på 3.900 kr. for 2011 fastholdes. 

Midgårdsvej 4 og Bragesvej 9 forklarer, vedrørende udgiftsposten til snerydning, at vi har 

kunnet leve i over 20 år uden at få ryddet. Formanden understreger, at der kan blive problemer 

med både post og renovation, hvis der ikke ryddes. De er de senere år blevet mere strikse med 

deres arbejdsforhold. 

Bragesvej 9 vil gerne have en økonomisk buffer til træfældning. Skulle det glippe med træerne 

kan pengene overføres til f.eks. snerydning.  

Dirigenten beder afslutningsvis om at der stemmes om et budget, der indeholder en overførsel 

af de 65.000 kr. fra Omega sagens hensættelse til snerydningskontoen og en kontingentstigning 

på 500,- kr. så kontingentet ender på 3.900 kr.  
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For budget: 17  

Imod budget: 0 

Budgettet for 2011 er dermed vedtaget! 

Ad 6 Valg af formand 

Formanden understregede, at formandsposten ikke er en ungdomsdrøm, der er gået i opfyldelse 

og derfor gerne så en afløser tage over, men er i øvrigt villig til genvalg, hvis dette ikke skulle 

være tilfældet. Formanden blev herefter genvalgt uden modkandidater. 

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

Jan havde ligeledes et ønske om at blive afløst, men indvilligede dog i at tage en tørn mere, hvis 

der ikke var andre, der meldte sig. Jan blev herefter genvalgt uden modkandidater. Annika var 

ikke villig til genvalg, men Niels Hansen, Gefionsvej 1, meldte sig som kandidat og blev herefter 

valgt i stedet for Annika.  

Morten, suppleant, var ikke villig til genvalg, men blev afløst af Vibeke Marie Van Espensen, 

Bragesvej 9, der valgtes uden modkandidater. 

 

Ad 8 Valg af 2 revisorer 

Birgit og Tage var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater. 

Ad 9 Valg af revisorsuppleant  

Jesper Rasmussen, Midgårdsvej 3, blev valgt uden modkandidater.  

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

Formand, Jens Munk, Gefionsvej 9, på valg i 2013 

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

Bestyrelsesmedlem, Jan Leo Nilsen, Jættevej 5, på valg i 2013 

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

Bestyrelsesmedlem, Niels Hansen, Gefionsvej 1, på valg i 2013 

Bestyrelsessuppleant, Vibeke Marie Van Espensen, Bragesvej 9, på valg i 2012 

Revisor, Birgit Saxild, Gefionsvej 12, på valg i 2012 

Revisor, Tage Svendsen, Krakasvej 6, på valg i 2012 

Revisorsuppleant, Jesper Rasmussen, Midgårdsvej 3, på valg i 2012 

Ad 10 Eventuelt 

 



Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 24-02-2011 
Referat fra generalforsamling 2011  Ref.: Annika Rasmussen 
 
  Side 9 af 9 

                                                                                                                                               Side 9 af 9 sider 
 

Jesper, Midgårdsvej 4, og Kuno, Bragesvej 17, stiller op til en antenne arbejdsgruppe.  

Grundejerforeningen deltager i år i Danmarks Naturfredningsforening’s affaldsdag. I år falder 

datoen på den 3. april 2011. 

Dirigenten takkede herefter af for denne aften samt for god ro og orden. 
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	Fremmødte: 21 husstande.
	Ad 1 Valg af dirigent.
	Tage foreslås af bestyrelsen, og han vælges énstemmigt af generalforsamlingen. Dirigenten indleder med at konstatere, at formaliteter vedrørende varsling og indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt og erklærer herefter generalforsamlingen for lovlig.
	Tage bemærkede, at regnskabet ikke har været revisorerne i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen. Kassereren har taget dette til efterretning.
	Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
	Bestyrelsen har holdt fire bestyrelsesmøder i år 2010.
	Grønne områder
	De grønne områder har vi løbende gået igennem med gartneren. Der er ikke udført så meget arbejde p.g.a. vejrforholdene i foråret. Det nystiftede ”Sølaug” har desuden haft et ønske om en fældning/beskæring af træer ved søen samt beskæring af buskene rundt om Kildesø I. Fældning af træer i større omfang skal godkendes af Kommunen, som afventer et skitseoplæg, der illustrerer arbejdet. Det er aftalt med Sølauget, at de kan bidrage med arbejdskraft til beskæring langs med søen, hvorfor de sparede midler til gartneren vil kunne bruges til fældning/beskæring af træer. Det skal understreges, at intet endnu er godkendt af hverken kommunen eller bestyrelsen og at vi ikke har kendskab til, hvad udfaldet af kommunens vurdering bliver. Det kan i værste tilfælde ende med, at de afviser ønsket med henvisning til naturbeskyttelsesloven og/eller af andre årsager. Endvidere skal det også kunne hænge sammen økonomisk. 
	Der er blevet plantet fem små buske i hegnet mellem Hjaltesvej og Frodes Have. Hegnet bliver stående for at undgå gennemgang og nedtrampning af de nye buske. Frodes Have har tidligere ønsket adgang til kildesø II, der hvor hegnet står i dag. Vi har afslået deres forslag eftersom beboerne på Hjaltesvej ikke er interesserede i en gennemgangs trafik ved vendepladsen. 
	Affaldsdag
	Affaldsdagen i april 2010 forløb ganske hyggeligt. Der deltog ca. 20 børn og voksne. Der blev samlet 8 sække affald. Vi har tilmeldt os i 2011, og datoen er den 3. april. 
	Snerydning
	Formanden indledte med at orientere om snerydningen og de deraf store omkostninger. Vinteren i regnskabsåret 2010 har været hård. Således, har først januar/februar og derefter november/december varet præget af rigtig meget sne, is og frost. I denne periode blev der ryddet sne og saltet næsten hver dag, og nogle gange to gange om dagen for at rydningen havde effekt. Halvvejs inde i november burde snerydningen have været stoppet, idet der på dette tidspunkt ikke var flere penge på snerydningskontoen. Grundet forskellige omstændigheder (uddybes under regnskabet) har det desværre betydet, at snerydningskontoen er i underskud med 85 tkr. Snerydning/saltning blev indstillet den 6. januar. 
	Der har, så vidt vides, kun været en enkelt klage gående på, at der blev skubbet sne og salt ind i en grundejers hæk. Dette skulle grundejeren dog efterfølgende selv have afklaret med vognmanden. 
	Foranlediget af et forslag fra en grundejer blev der indkøbt 10 sække salt til manuel saltning af stier, der fører ind i området. Der har dog kun været en begrænset interesse, og der er kun afsat 2 sække af 25kg. Det kan dog skyldes, at det kun har været annonceret via vores hjemmeside.
	Økonomi
	Se under regnskab.
	Antenneanlæg
	Vi har i den forgangne periode fået digitaliseret en hel del kanaler, ligesom der er sket en omfordeling af visse kanaler. Dette, i sammenhæng med en ny lov, muliggør at leverandøren kan opkræve en højere pris for grundpakken. Det har den konsekvens, at grundprisen desværre stiger forholdsvis meget, og bestyrelsen foreslår derfor, at dette dækkes ind via en kontingentstigning. 
	Kommentarer til beretningen:
	Midgårdsvej 4 foreslår, at vi opsiger aftalen. Jan fra bestyrelsen fortæller, at vi i så fald skal have det op på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der skal ske noget inden næste ordinære generalforsamling. Jan påpeger i øvrigt, at der vil være mange, der i så fald skal omlægge telefoni og internet. Midgårdsvej 4 gør opmærksom på, at der kan være mange penge at spare. 
	Da der ikke var yderligere til beretningen, kunne dirigenten konstatere, at beretningen var godkendt.
	Ad 3 Regnskab
	Kassereren gennemgik regnskabet for 2010 samt budgettet for 2011 med følgende kommentarer:
	Desværre er snerydningsbudgettet overtrukket med ca. kr. 80.000,- og det er en fejl, som hun selv påtager sig skylden for, forklarer kassereren. Fejlen opstår af to grunde: for det første er der ved tjek af saldoen ved starten af efterårssæsonen desværre en betalt regning, som ikke er kommet med i bogføringen, hvilket betyder, at hun formoder, at der er flere penge til snerydning end der faktisk er og for det andet bliver hun for sent opmærksom på, at oktober/november har været så dyr, at snerydningen skulle have været stoppet midt i november. Snerydningen bliver stoppet med det samme den 6. januar, da overtrækket opdages.    
	Differencen i regnskabet vedrørende Copydan skyldes, at vi ikke modtog regning i 2009 inden regnskabsafslutning. Regningen blev derfor optaget i 2009-regnskabet med kr. 29.000,00. svarende til 2008. Regningen viste sig imidlertid at være steget, hvorfor differensen er optaget som omkostning i 2010. At vi ikke har modtaget regningen til tiden, skyldes at Copydan havde en forkert adresse registreret. Adressen er nu ændret og kassereren forventer, at fakturaen lander det rigtige sted fremover. 
	På de grønne områder er der ikke brugt nær så meget som budgetteret. Det skyldes, at der ikke har været udført megen beskæring p.g.a. det korte forår plus, at der er tilbageholdt penge til en eventuel beskæring og træfældning omkring søen, hvor en beboergruppe har ønsket beplantningen kraftigt reduceret. 
	Balancen: Der ligger som tidligere år en forudbetaling på 900 kr. 
	Debitor posten er steget, da der, trods rykkere, stadig ikke betales kontingent fra en bestemt grundejer. Huset har, så vidt bestyrelsen er orienteret, været averteret til salg længe, og bestyrelsen forventer, at betalingen falder, hvis huset bliver solgt.
	Kassen har kun haft små bevægelser. Den almindelige bankkonto ser umiddelbart stor ud, men det skyldes primært periodeforskydning af visse betalinger.  
	Hensættelser:1. Vejfonden forløber normalt – se note 1. 
	2. Tilgangen til snefonden består af årets ”normale” indskud plus det på sidste års generalforsamling vedtagne ekstra beløb. Af det hævede beløb stammer cirka halvdelen fra de første måneder fra året og cirka halvdelen fra de sidste måneder af året.
	3. Øvrige hensættelser. Startede 2010 med kr. 125.138,25. Kr. 60.000 er ført tilbage til driften. Der er hensat kr. 60.000 til igangværende arbejde og kr. 110.000 til udskudt arbejde - se note 3. 
	Idunsvej 5 vil gerne have uddybet, hvad meningen er med vejfonden. Kassereren beretter, at den er oprettet i starten af 1990’erne, da kommunen overdrog vejene til foreningen for at sikre, at der er en hvis kapital den dag, en eventuel vejreparation er påkrævet. Vi kan ikke være sikre på, at kommunen vil afholde den udgift.
	Midgårdsvej 3 mener, at der er lavet et dokument, da vejfonden blev oprettet. Dirigenten understøtter dette. Vejene blev i første omgang privatiseret, siden tilbageført til kommunen, men er så igen overdraget til grundejerforeningen. Jesper, Midgårsvej 3, mener han har et stykke papir, der viser, hvem der har ansvaret for vejene.
	Midgårdsvej 3 vil gerne høre om, vi ikke kan overdrage grundejeren på Bjarkesvej til inkasso. Han mener, at man vil få inddækket sagsomkostningerne, eftersom det er grundejeren der kommer til at hænge på omkostningerne. Lene fra bestyrelsen forslår, at bestyrelsen følger op på sagen med dette in mente.
	Bragesvej 19 spørger til posten på regnskabet om de 6.000 kr. til bestyrelsesmøder. Hvad går det til? Bestyrelsen svarer, at det er en omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne, som har været kutyme i flere år. Bestyrelsen får på denne måde godtgjort omkostninger, de må have i forbindelse med, at lægge hus og forplejning til møderne. 
	Midgårdsvej 3 vil gerne have uddybet overtrækket på 80.000 kr. Kassereren forklarer, at hun i forbindelse med betaling af fakturaer var nødt til, personligt, at lægge ud for betaling af enkelte regninger for at undgå tillæg af strafrenter. Hun var meget presset, arbejdsmæssigt, og havde ikke fået betalt fakturaerne i tide ad den normale vej, der kræver både formandens og kassererens underskrifter. Efterfølgende skulle pengene tilbageføres fra foreningens konto til kassererens private konto, men desværre sker dette ikke for en snerydningsfaktura på ca. kr. 40.000,-. Af årsregnskabet for 2009 ser det derfor ud som om, at der er 40.000,- mere på snerydningsbudgettet. Kassereren understreger dog at foreningen heldigvis har fået noget for pengene i form af snerydning og saltning under endnu en hård vinter. Konsekvensen er, at i stedet for manglende snerydning i november/december 2010, så vil der mangle snerydning i 2011. Dette understøttes af dirigenten, der påpeger, at vi har haft pæne veje imens der har været meget sne. 
	Gefionsvej 12 forklarer, at hun også har undret sig over den megen snerydning. Endvidere påpeger hun, med henvisning til besværet med dobbelt underskrift, at flere regninger kunne køre automatisk. 
	Midgårdsvej 3 takker for bestyrelsens arbejde og vil gerne have uddybet, hvor mange penge, der går til snerydning, og hvor meget der går til saltning, og om det er nødvendigt med den megen saltning. Bestyrelsen svarer, at vognmanden følger DMI’s vejrvarsler, og at det er en normal procedure.    
	Midgårdsvej 4 takker ligeledes bestyrelsen for arbejdet og nævner, at han selv har prøvet det. Han forklarer, at vi kunne have en aftale med leverandørerne om, at de f.eks. stopper arbejdet, når det forudbestemte rammebeløb er brugt. Man kan godt stille krav til leverandøren. Kassereren tilslutter sig at dette kunne være en fremgangsmåde fremover og vil tage det i betragtning. 
	Dirigenten bemærker, at hvis leverandøren skal ringes op i tide og utide om, hvornår han skal køre ud, vil han formodentlig ikke være interesseret i opgaven.
	Bragesvej 13 og 15 bemærker, at de har været meget glade for vognmandens snerydning. Han har endda også fejet lidt af fortovet.
	Ad 4 Indkomne forslag 
	Ingen indkomne forslag.
	Ad 5 Budget og fastlæggelse af kontigent
	Kassereren henviser til noter med bemærkninger. Copydan og afgifter til Kabel TV samt antenneanlæg på ca. 400 kr. Der har ikke de seneste år været taget hensyn til stigning på dette område. 
	Budgettet til de grønne områder fastsættes som normalt, men der vil i 2011 være flere penge til området på grund af hensættelserne til udskudt arbejde og eventuel ekstraordinær beskæring omkring søen.
	Midgårdsvej 3 spørger, hvor de 60.000 kr. står, og Kassereren forklarer, at det står under hensættelser. Det bliver hensat år for år, for at gartneren kan gå i gang med beskæring før generalforsamling. 
	Omkring snerydningen påpeger kassereren, at der skal findes penge til at dække underskuddet og henviser til forslaget i noterne. Dirigenten spørger om de 65.000 kr. fra OMEGA sagen ikke kunne overføres til snefonden. Kassereren svarer, at det kunne være en idé. Midgårdsvej 3 er enig med dirigenten. 
	Midgårdsvej 4 henviser til underskuddet i note 2 og overførsel til snefonden i budgettet for 2011 og mener ikke, at det hænger sammen økonomisk. Synes endvidere, at den foreslåede kontingentstigning er for høj. Midgårdsvej 4 siger at han godt vil være behjælpelig med at planlægge, hvad der skal bruges på de grønne områder og kan også hjælpe med til eventuelt at få en ny aftale på plads omkring kabel TV. Han siger endvidere, at man må kunne engagere en gruppe grundejere til at lave et stykke gartnerarbejde – lidt ligesom arrangementet omkring affaldsdagen. Kassereren svarer, at det også var tanken med Sølauget. Kassereren forklarer videre, at det kræver, at der bliver lavet en klar aftale om, hvad der skal foregå og hvordan arbejdet skal udføres. Midgårdsvej 4 understreger, at han er glad for de grønne områder, men at vi skal kigge på alle udgifter og undersøge, om vi får nok for pengene. 
	Dirigenten indskyder, at da området blev lagt ud i 87/88, havde kommunen haft et vist minimumskrav til vedligehold.
	Bragesvej 17 knytter en bemærkning til snerydningen og det manglende budget, og at det nok er for meget at håbe på, at der ikke kommer mere sne i år. Vedrørende udgiftsniveauet til vedligehold af de grønne områder, henviser Bragesvej 17 til, at bestyrelsen længere tilbage i tiden, ikke mente at der skulle beskæres, og det er så det, vi betaler prisen for nu. 
	Hjaltesvej 28 sætter meget pris på bestyrelsens arbejde og foreslår, at vi kunne stille en container op til grønt affald. Ægirsvej 11 er i tvivl om, at den nuværende gartner er det rette valg med hensyn til priser. Træerne ved Kildesø I mener han, at kommunen i sin tid satte midlertidigt, til de nåede en vis højde. 
	Bragesvej 9 mener, at gartneren laver for lidt, når han arbejder. Derudover bør kommunen måske mere med ind over, når vi træffer beslutninger for det grønne område. 
	Bragesvej 13 mener ikke, at de høje træer passer ind, hvis kommunen vil have, at øen skal være et naturreservat. Der er i øvrigt stor fare for at grene/træer kan styrte ned. 
	Kassereren henviser til sidste års generalforsamling, hvor bestyrelsen opfordrede til, at man melder sig frivilligt til at give bestyrelsen et nap med at drive nogle af de aktiviteter, vi har kørende, f.eks. at se på om vores kabel TV løsning er den rigtige. Med hensyn til det tilbud Sølauget indhentede, omfattede det kun fældning af træerne, og det er, ifølge vores gartner, ikke forsvarligt på den lange bane, men der skal også tænkes på en genbeplantning. Med hensyn til om vi får tingene til de rigtige priser, har både snerydningen og gartnerpriser flere gange været taget op til vurdering. Kassereren forklarer endvidere, at der vil komme løbende omkostninger, og vi kan ikke beskære mindre. Kassereren uddyber kommunens bemærkninger om Sølaugets ønsker. 
	Runevej 13 henviser til Egedals besparelser og sammenligner det med, at det foreslås, at grundejerforeningens kontingent skal stige med 15%. Han mener, at vi bør gøre som kommunen og spare på omkostningerne. Kan ikke godkende en stigning på 15%. Kan i øvrigt heller ikke forstå, at snerydningen kan være skredet så meget. 
	Gefionsvej 12 beretter om tidligere tiders dårlige erfaringer med en billig gartner, og at det ikke altid er den laveste pris, man skal gå efter. Man kan selvfølgelig spare penge ved at gøre tingene selv, men fremmødet til gør-det-selv arrangementer er som regel til at overse. 
	Formanden fortæller, at beboere på egen hånd har beskåret ved Kildesø I for at genskabe udsigten. Det er grunden til, at der ikke ser lige pænt ud alle steder. Vedrørende udførelse af gartnerarbejde er der ikke nogen fra bestyrelsen, der i det daglige holder øje med om gartneren udfører arbejdet efter forventning. Det er desværre ikke noget, bestyrelsen har tid til. Gartneren kommer i dagtimerne, hvor vi er på arbejde. Formanden understreger endvidere, at vi laver et stykke frivilligt arbejde, og det er begrænset, hvor meget tid der kan bruges på det. Indhentning af konkurrerende tilbud kunne vi måske gøre mere ved, men den nuværende bestyrelse kan ikke afse tiden til det.
	Runevej 13 siger, at da han flyttede ind for 23-24 år siden, var det en af landets dyreste landskabsarkitekter, der designede de grønne områder. Desuden mener han, at vi skal leve i et grønt område, hvor der er mere fri natur og ikke så parkagtigt. 
	Ægirsvej 11 forklarer, at han er ærgerlig over, at han ikke har sol efter kl. 17, det forringer værdien af huset. Bragesvej 13 påpeger, at det allerede var i august måned, at man henvendte sig vedrørende de høje træer, og nu går vi en sommer i møde igen, uden at der er sket det store.
	Bestyrelsen forklarer, at kommunen først skal give tilladelse og at vi i den forbindelse forventer at få Sølauget til at lave en uddybende beskrivelse af, hvad det er, der skal laves.
	Dirigenten lægger op til, at bestyrelsen forslår, at de 65.000 kr. overføres fra Omega sagens hensættelse til driften. Det foreslåede kontingent på 3.900 kr. for 2011 fastholdes.
	Midgårdsvej 4 og Bragesvej 9 forklarer, vedrørende udgiftsposten til snerydning, at vi har kunnet leve i over 20 år uden at få ryddet. Formanden understreger, at der kan blive problemer med både post og renovation, hvis der ikke ryddes. De er de senere år blevet mere strikse med deres arbejdsforhold.
	Bragesvej 9 vil gerne have en økonomisk buffer til træfældning. Skulle det glippe med træerne kan pengene overføres til f.eks. snerydning. 
	Dirigenten beder afslutningsvis om at der stemmes om et budget, der indeholder en overførsel af de 65.000 kr. fra Omega sagens hensættelse til snerydningskontoen og en kontingentstigning på 500,- kr. så kontingentet ender på 3.900 kr. 
	For budget: 17 
	Imod budget: 0
	Budgettet for 2011 er dermed vedtaget!
	Ad 6 Valg af formand
	Formanden understregede, at formandsposten ikke er en ungdomsdrøm, der er gået i opfyldelse og derfor gerne så en afløser tage over, men er i øvrigt villig til genvalg, hvis dette ikke skulle være tilfældet. Formanden blev herefter genvalgt uden modkandidater.
	Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
	Jan havde ligeledes et ønske om at blive afløst, men indvilligede dog i at tage en tørn mere, hvis der ikke var andre, der meldte sig. Jan blev herefter genvalgt uden modkandidater. Annika var ikke villig til genvalg, men Niels Hansen, Gefionsvej 1, meldte sig som kandidat og blev herefter valgt i stedet for Annika. 
	Morten, suppleant, var ikke villig til genvalg, men blev afløst af Vibeke Marie Van Espensen, Bragesvej 9, der valgtes uden modkandidater.
	Ad 8 Valg af 2 revisorer
	Birgit og Tage var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater.
	Ad 9 Valg af revisorsuppleant 
	Jesper Rasmussen, Midgårdsvej 3, blev valgt uden modkandidater. 
	Den samlede bestyrelse med revisorer og suppleanter ser herefter således ud:
	Formand, Jens Munk, Gefionsvej 9, på valg i 2013Kasserer, Lene Grønborg, Bragesvej 17, på valg i 2012Bestyrelsesmedlem, Jan Leo Nilsen, Jættevej 5, på valg i 2013Bestyrelsesmedlem, John Martinussen, Runevej 7, på valg i 2012Bestyrelsesmedlem, Niels Hansen, Gefionsvej 1, på valg i 2013Bestyrelsessuppleant, Vibeke Marie Van Espensen, Bragesvej 9, på valg i 2012Revisor, Birgit Saxild, Gefionsvej 12, på valg i 2012Revisor, Tage Svendsen, Krakasvej 6, på valg i 2012Revisorsuppleant, Jesper Rasmussen, Midgårdsvej 3, på valg i 2012
	Ad 10 Eventuelt
	Jesper, Midgårdsvej 4, og Kuno, Bragesvej 17, stiller op til en antenne arbejdsgruppe. 
	Grundejerforeningen deltager i år i Danmarks Naturfredningsforening’s affaldsdag. I år falder datoen på den 3. april 2011.
	Dirigenten takkede herefter af for denne aften samt for god ro og orden.

