
GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN "KILDESØ" 
MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling afholdt den 26. februar 2009 kl. 19-20.45. 
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, bestyrelsen foreslår at Jens Munk indtræder som formand. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant:Jan Leo Nielsen og Annika Skøtt 

Rasmussen er villige til genvalg. Hvis Jens Munk vælges til formand, skal der 

ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem. 

8. Valg af 2 revisorer. 

9. Valg af revisor suppleant 

10. Eventuelt 

Fremmødte: 17 husstande. 

 

Ad 1 Valg af dirigent. 

Kuno Bøg foreslås af bestyrelsen, og han vælges énstemmigt af generalforsamlingen. Kuno 

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. 

Formandspost 

Jens lagde ud med at byde velkommen og forklarede, at grundejerforeningen formand Lars 

Christoffersen er stoppet grundet flytning fra området. Fortalte om Lars’ arbejde i bestyrelsen. 

Lars har været meget engageret i bestyrelsesarbejdet på alle måder. Han har afsluttet sin post 

med en grundejerforening der har en sund økonomi. Under Lars’ tid som formand er der 

indført snerydning og saltning af vores veje i Kildesø for et simpelt beløb pr. grundejer. Vores 

store grønne områder har de sidste år fyldt meget i bestyrelsesarbejdet for Lars. Der er lavet 

en plan der vedrører beskæring for vores skønne område, så vi forsat kan være stolte af at bo 
i Kildesø. 

Jens Munk har været konstitueret formand siden september 2008 og bestyrelsen foreslår at 
han vælges som formand af  Grundejerforeningen Kildesø. 

Frodes Have/Kildesø 

Sagen mod Omega Gruppen er efter flere år nu endelig afsluttet. Vi har accepteret et forlig på 

et erstatningsbeløb på kr. 125.000,00 kr. inkl. moms. Vi skal selv betale for at området bliver 
ryddet og genoprettet, så det fremover kan se pænt ud. 



De har samtidig overskredet lokalplan 98. Det bevirker at de støjvolde, der er lavet mod Ring 

syd ikke er korrekte i forhold til de tegninger, der er lavet på området. Kommunen har givet 

dem dispensation herfor og godkendt de støjvolde der er. Ligeledes manglede der et 

stengærde mod Kildesø II på grund af niveau forskel. Det har de rettet op på, så det er lavet 
nu. 

Skellinien mod Kildesø II, hvor de har fjernet beplantning vil blive beplantet igen med buske. 

Kildesø I 

Der er i sommeren 2008 lavet nye grusstier rundt om søen med slotsgrus som har en meget 
god kvalitet til kr. 62.500,00. 

Grønne områder 

Jens viste en del billeder af det beskæringsarbejdet, der er lavet i det forløbne år. Syrenerne 

på bagsiden af Bragesvej i den ende mod Ring syd udkørslen er nu blevet kraftigt beskåret, så 
nu er de ikke længere til gene for beboerne der. 

Affaldsdag 

Grundejerforeningen deltog i det årlige arrangement med affaldsindsamling. Det løb af stablen 

den 13. april 2008. Der var 20 – 25 aktive beboere og der blev samlet 200 kilo affald, så vores 
område så derefter igen pænt ud.  

Vi er fortsat aktive til dette arrangementstiltag og i år vil datoen være søndag den 19. april 
2009. Så kom og deltag hele familien og tag din nabo med. Der udsendes en invitation. 

Snerydning 

Snerydningen kører fint. Der er denne vinter, mest blevet saltet. Der er denne vinter blevet 
brugt en del penge af sidste vinters opsparede beløb. 

Hjemmeside 

Hjemmesiden mangler lidt opdatering, som vil blive gjort snarest muligt. 

Antenneproblemer 

Jan har haft møde med YouSee den 30. september 2008, hvor der blandt andet blev aftalt at 

vi har en fast kontaktperson. Han er desværre stoppet i mellem tiden og vi har ikke fået nogen 

i stedet. Der er et stikledningsproblem i Kildesø II med defekte stikledninger på grund af dårlig 
kvalitet, som med tiden vil give os flere problemer.  

 

Ad 3 Regnskab 

Bestyrelsens kasserer Lene gennemgik regnskabet for 2008, samt budget for 2009. Budget for 

2008 er overholdt således, at vi har brugt lidt færre penge end beregnet.  



Vi har haft en merindtægt på 75.000 kr. fra erstatningssagen mod Omega Gruppen. Forskellen 

mellem de 125.000 og de 75.000 vedrører et beløb a’conto kr. 25.000,00 til 

advokatomkostninger + refundering af kr. 25.000,00 når gartnerregninger indsendes til 

modpartens forsikringsselskab. De 75.000 kr. er hensat til der er en endelig afklaring på sagen 
og aftale om, hvordan beløbet skal bruges til genopretning. 

På grønne områder har vi haft de budgetterede omkostninger til ekstraordinær beskæring og 

vedligeholdelse af parken. Det tyder på, at vi er landet på det nødvendige omkostningsniveau, 

for at vort område kan fremstå pænt og vedligeholdt. Der er ligeledes lavet nye grusstier rundt 

om Kildesø II til kr. 62.500,00. 

Fra snefonden er der brugt ekstra penge i år til saltning. 

 

Ad 4 Indkomne forslag 

Der har ved denne generalforsamling ikke været nogen foreslag til grundejerforeningen.  

 

Ad 5 Budget og fastlæggelse af kontigent 

Det foreslås at vi betaler 100 kr. mere i 2009 til opsparingskontoen i snefonden. Det skal 

nævnes at beløbet til snefonden sidste år blev sat ned efter en forholdsvis mild vinter. Ellers er 
der ikke nogen forventede prisstigninger udover lidt på forsikringer.  

Jens – formand: Gartnergruppen Smølferne har uopfordret henvendt sig og vil give et tilbud på 

de grønne områder. Vi har pt. ingen planer om gartnerskifte, men foreningen bør naturligvis 

løbende holde sig orienteret om prisudviklingen på markedet.  

Anne, Krakasvej 2: Har erfaring fra tidligere at de gør et godt stykke arbejde. 

Søren, Gefionsvej 4: Nævner at et skift til en billigere gartner også kan være for dyrt, hvis de 
ikke kan leve op til at vedligeholde området efter vores ønsker.  

Jan, bestyrelsen: Der er tidligere blevet vedligeholdt og beskåret for lidt i vores grønne 
område. Det er den pris vi betaler nu, så Kildesø fortsat kan se pæn og indbydende ud. 

Dirigenten sendte herefter budget for 2009 til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. 
Kontingent for 2009 bliver på kr. 3.400,00. 

 

Ad 6 Valg af formand 

Bestyrelsen har foreslået at Jens Munk indtræder som formand. Salen spørges om der er 

nogen der er interesseret i stedet for Jens. Efter lidt stilhed bliver det énstemmigt vedtaget at 
Jens vælges som formand. 

 



Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant 

Jan, Jættevej 5 og Annika, Hjaltesvej 16 er villige til genvalg. Christine, Bragesvej 1 stiller op 

og stemmes ind som medlem. Søren, Bragesvej 5 stiller op igen til valg som suppleant og 
vælges herefter ind i bestyrelsen. 

 

Ad 8 Valg af revisorer 

Tage Svendsen og Birgit Saxild stiller til genvalg. Begge kandidater bliver énstemmigt valgt. 

 

Ad 9 Valg af revisorsuppleant  

Kenneth Christensen, Heimdalsvej 1 stiller op og bliver énstemmigt valgt. 

 

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 2010 

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

Bestyrelsesmedlem, Christine Langkjær Jønstrup, Bragesvej 1, på valg i 2010 

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

Bestyrelsessuppleant, Søren Frost Stammerjohan, Bragesvej 5, på valg i 2010 

Revisor, Birgit Saxild, Gefionsvej 12, på valg i 2010 

Revisor, Tage Svendsen, Krakasvej 6, på valg i 2010 

Revisorsuppleant, Kenneth Christensen, Heimdalsvej 1, på valg i 2010 

 

Ad 10 Eventuelt 

Bente og Poul, Idunsvej 3: Der er rigtig mange tjørne groet ind i deres egen hæk fra de store 
træer der er langs Frode Fredegods Vej.  

Tom, Runevej 13: Spørger til om det egentlig hører til Kildesø. 

Jens undersøger om de hører til Kildesø og kigger på det sammen med gartneren. 



John, Runevej 7: Efterlyser en frekvens over radiokanaler.  

Jan, bestyrelsen: Tager kontakt til YouSee og finder ud af det. Det nævnes ligeledes, at der 
tidligere har været omdelt en brochure om dette emne. 

Viggo, Gefionsvej 14: Spørger til analoge og digitale TV-signal, kanaler, frekvenser m.m.  

Jan, bestyrelsen: Uddyber herefter Samsung boks og YouSee. Talte om de problemer kildesø II 
har med deres antennestikledninger. 

Kenneth, Heimdalsvej 1: Har lige lagt det ind selv. Har fået TDC (telefon), trio boks, 27 
stationer til kr. 399,00. Ekstra pakke kan tilkøbes. 

Søren, Gefionsvej 4: Spørg til hvor meget forsikringen dækker. Det nævnes herefter at 

antennenettet er vores eget. 

Jan, bestyrelsen: Hvis der er nogen der har input til antennesignalets fremtid, inde for den 

digitale verden vil jeg opfordre alle, der har interesse eller erfaring med antenneforhold om at 

kontakte mig. Der ligger en del udfordringer omkring dette emne i år også. Vi talte derefter 
om forskellige digitale løsninger. 

Alle der har gode ideer og ønsker om vores grønne område bedes kontakte en i bestyrelsen. 

Salen: Kunne man ikke tegne en forsikring mod udgifter til vejreparation m.m. 

 

 

Ølstykke 30.03.2009 

Referent Annika Rasmussen    

 

__________________________ 

 

Dirigent Kuno Bøg 

 


