
GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN "KILDESØ" 

MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling afholdt den 27. februar 2008 kl. 19.00-21.15  

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, jævnfør § 12 (Flemming Schmidt er ikke villig til genvalg)  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, jævnfør § 12 (Benno Minghini og 

Kuno Bøg er udtrådt) Jens Munk, Gefionsvej 9, har meddelt, at han gerne vil deltage i 

bestyrelsesarbejdet  
8. Valg af 2 revisorer  
9. Valg af revisorsuppleant  
10. Eventuelt  

Fremmødte: 16 personligt fremmødte fordelt på 14 husstande, og 8 husstande repræsenteret 

ved fuldmagt. I alt 22 stemmeberettigede husstande. 
 

 
Ad 1 Valg af dirigent 

 
Tage Svendsen foreslås af bestyrelsen, og han vælges énstemmigt af generalforsamlingen.  
Tage indleder med at konstatere, at formaliteter vedrørende varsling og indkaldelse til 

generalforsamlingen er overholdt og erklærer herefter generalforsamlingen for lovlig. 
 

 
Ad 2 Bestyrelsens beretning 

 
Formanden (Form) gennemgår den udsendte beretning med enkelte kommentarer og besvarer 

spørgsmål fra de fremmødte: 
 

Vedligeholdelse af området 

Form.: Såfremt budget vedtages, er aftalen med gartneren for det kommende år i hus. 
Helle, Midgårdsvej 4: Beskæringen omkring udkørslen til Ring Syd er ikke i orden. Man kunne 

sagtens tage en ½ meter mere. 
Form.: Det er en dum udkørsel med meget dårligt udsyn, og yderligere beskæring vil 

formentligt ikke have den store effekt. 
Tom, Runevej 13: M.h.t. beskæring af kirsebærtræer på fællesområdet ved stien mod Ring 

Syd er der intet gjort. Har selv måttet beskære. 
Form.: Mener nu nok der er beskåret, men lover at undersøge sagen.  
Marianne, Bragesvej 13: Foreslår, at man opsætter et vejspejl, da klipning tilsyneladende 

ingen virkning har. 
 

 

 



Baldershave/Kildesø 

Form.: Sagen ved Balders Have kører stadig. Der er fra vores advokat fremsendt forslag til 

Omega Gruppen med henblik på forlig på et erstatningsbeløb på kr. 125.000,- + moms og 

omkostninger. De har dog ikke accepteret forslaget. Der er berammet nyt retsmøde, men der 

går formodentligt mindst ½ år, inden sagen kan afsluttes. Kommunen har endvidere indkaldt 

Omega Gruppen til møde vedrørende overtrædelse af planloven for området. Da Omega 

Gruppen i øvrigt er fyret fra byggeriet, kan det blive nødvendigt at stævne 

hovedentreprenøren. Dette vil betyde, at en afgørelse ligger mindst 1 år ude i fremtiden. 
Marianne, Runevej 19: Hvad var de oprindelige krav i forbindelse med udbedrings-

omkostninger? 
Form: Hvis beplantningen skulle bringes tilbage til den oprindelige stand, ville beløbet være 

væsentligt højere, men syn og skøn har afgjort at i betragtning af beliggenhed, har 

beplantningens højde ingen betydning for nærliggende beboelse, og vi kan derfor ikke med 

rimelighed kræve denne tilbage. En mellemløsning svarende til 5-6 år gamle planter skønnes 

at koste 125.000,-. 
Salen: Har foreningen nogen form for retshjælpsdækning? 
Form: Nej, det skal være de enkelte grundejeres retshjælpsforsikringer, der i givet fald skal 

dække. Vi har indtil videre bekostet omkring kr. 20.000 + moms på advokaten, og det 

kommer skønsmæssigt nok op i nærheden af kr. 35.000 + moms inden sagen er endeligt 

afsluttet. Heritl komme udgiften til syn og skøn. 
Annika, Hjaltesvej 16: Kunne man ikke bare så græs? 
Form: Det er hensigten at have en lav beplantning, og vi vil bede vores gartner komme med et 

løsningsforslag. 
John, Runevej 7: Er der nogen lovmæssig bestemmelse vedrørende beplantning? 
Form: Nej, vi kan selv bestemme. 

 
Uroligheder 

Formanden redegjorde for en ubehagelig oplevelse han havde haft ved et møde med nogle 

unge mennesker, og han opfordrede til, at man afholder sig fra at blande sig i deres gøren og 

laden, men kontakter politi og/eller grundejerforeningen.  
Jan, bestyrelsen: Har taget videofilm af de unge ved et par episoder og også kontaktet politiet, 

men de har åbenbart ikke til sinds at gøre noget ved sagen. Efter at have filmet dem ved 

legepladsen er de ikke set siden, så man kan jo håbe, det har haft en afskrækkende effekt. De 

har i øvrigt ødelagt vippen. 
Form: Der har været uro ved den lille bro, og der er begået hærværk mod huse og biler i 

nærheden. SSP konsulent er blevet kontaktet, men det hjælper ikke. Det er derfor besluttet, at 

bænke afmonteres og gemmes væk. Vi kan så håbe, at det bliver tilstrækkeligt uinteressant at 

opholde sig på broen. 
Salen: Det har hjulpet, at pergolaen er blevet fjernet! 
Marianne, Runevej 19: Der bliver kørt voldsomt på knallert omkring søen og over broer. Hvad 

kan der gøres ved det? 
Tage, Krakasvej 6: Det er en politiopgave! 
 
Antenneproblemer 

Der har været og er flest problemer i Kildesø II. Vi har haft møde med YouSee, der har 

indrømmet, at de har begået fejl. Det er uacceptabelt, at YouSee har igangsat arbejder efter 

individuel aftale med beboerne. Det skal gå igennem foreningen. Det kan i værste fald betyde, 

at vores forsikring ikke dækker. Der arbejdes på en ny aftale med YouSee.  
Tove, Bjarkesvej 14: Det er forståeligt, at folk selv entrerer med YouSee. Har i øvrigt efter nu 

1 år, intet fået at vide om, hvad det kommer til at koste. 
Jan, bestyrelsen: Det er fuldt forståeligt, men YouSee har trukket sagen i langdrag og har ikke 

svaret på vores henvendelser. Men vi har sat gang i sagen ad anden vej, så forhåbentligt sker 

der noget inden for de næste par uger. 
Tove, Bjarkesvej 14: Har hørt, at der skulle være tale om en dårlig kabelkvalitet. 



Der var en del diskussion om emnet, herunder forskellige forslag. Det blev understreget fra 

salen, at bestyrelsen ikke kunne bebrejdes noget, men har gjort hvad den kunne. 

 
Snerydning 

Helle, Midgårdsvej 4: Der har været saltet på dage, hvor det måske ikke har været så 

nødvendigt. Kunne man ikke begrænse saltningen og dermed spare miljø og veje?  
Form: Det har været drøftet, men vognmanden kører ud på baggrund af varsel fra DMI, og det 

er ikke altid sikkert, at vejrudsigten passer lokalt.  
Salen: Kunne man ikke salte individuelt? 
Jan, bestyrelsen: Det er enten alle eller ingen, individuel saltning bliver for dyr.  
 
Hjemmeside 

Rune, Bragesvej 3, er vores nye webmaster, men har dog ikke ønsket at indtræde i 

bestyrelsen. Han har lovet at vedligeholde siden i hvert fald det næste års tid. 
 
Affaldsdag 

Der har været afholdt ”affaldsdag”, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, med 

deltagelse af 12-14 beboere. Der blev indsamlet ca. 300 kg affald, og det skyldes ikke mindst 

fundet af avisbudets ”depot” af aviser, der skulle have været delt ud. Vi har sagt ja til at 

deltage igen i år, og datoen er: 13-04-2008. 
Dirigenten takkede for gennemgangen og konstaterede, at da bestyrelsens beretning, ifølge 

vedtægterne, ikke er til afstemning, kan man blot tage den til efterretning.  
 

 
Ad 3 Regnskab 

 
Da kassereren var ferieramt, gennemgik formanden regnskabet: 
Budgettet er fulgt, og vi har fået en smule flere penge ind end budgetteret. Det skyldes, at 

nogle betalinger først er faldet efter et antal rykkere, der har udløst et mindre gebyr.  
Drift af antenneanlægget har kostet ca. kr. 90.000,-, der dækker ”grundpakken” og 

vedligehold, men ikke reparation af kabler.  
Kommunen har overtaget vejene med ret til at levere dem tilbage, når det passer dem. Vi 

fortsætter derfor med vejfonden!  
Beløbet på kr. 60.000,- under øvrige hensættelser skyldes, at en aftale med gartneren er 

udskudt til 2008. 
Salen: Hvorfor skal vi egentlig stå for vedligeholdelse af området omkring Kildesø, da det jo er 

frit tilgængeligt for alle?  
Form: Ifølge vedtægterne for området er det beboerne, der skal stå for vedligeholdelsen. Hvis 

vi ikke gør det, vil kommunen overtage arbejdet, men sende regningen til 

grundejerforeningen. De sørger dog for vedligeholdelse af søen, da den fungerer som 

branddam. 
Jan, bestyrelsen: Overtagelse af vedligehold har været drøftet med kommunen, men de afviser 

bl.a. med den begrundelse, at så vil alle grundejerforeninger kunne kræve, at kommunen 

overtager deres vedligeholdelsesforpligtelser af offentligt tilgængelige områder. Endvidere har 

kommunen vedligeholdt de 3 træbroer, selv om de tilhører foreningen.  
Salen: Kunne man ikke nedsætte ambitionerne og dermed spare på omkostningerne? 
Form: Der findes krav til vedligeholdelsesstandarden, og tidligere har disse krav ikke været 

fulgt, og vedligeholdelsen har været mangelfuld.  
Hanne, Jættevej 3: Kan der ikke geares lidt ned fremover? 
Form: Der er indtil flere projekter, der venter, bl.a. en bro ved Kildesø II.  

 
Dirigenten sendte herefter regnskabet til afstemning med énstemmig godkendelse.  

 

 



Ad 4 Indkomne forslag ( et forslag modtaget). 
 
Forslag fra Ellen Vestergaard, Gefionsvej 2. 

 
”Jeg synes, at vores grusstier rundt om de 2 søer i Kildesø I, trænger til ny belægning af 

slotsgrus og vil derfor forslå bestyrelsen, at pengene til dette  

kan tages fra de opsparede reserver der er i foreningen” 
Formanden kommenterede det indkomne forslag og oplyste, at der skal anvendes specielt grus 

i et betydeligt lag, for at det kan holde. Det angivne beløb på kr. 62.500,-, der er inkl. moms, 

er fra et tidligere tilbud, og det må forventes, at et nyt tilbud kan blive højere for et 

tilsvarende stykke arbejde. Men formanden foreslog, at beløbet fastholdes, og så må vi se, 

hvor langt det rækker. Pengene kan tages fra reserven. 
Salen: Hvad med grusstien bag Kildesø II, der i øvrigt er tilgroet med græs? 
Form: Da den er stærkt tilgroet med græs, tyder det på, at den stort set ikke anvendes. 
Jan, bestyrelsen: Opfordrede til at man løbende kommer med forslag til bestyrelsen, hvis der 

er noget, man ønsker behandlet.  
Lene, Bragesvej 17: Det er et smaddergodt forslag, som hun kun kan bakke op omkring. 
Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning, og det blev vedtaget med 0 stemmer imod, 

1 hverken for eller imod og 21 for. 
 

 
Ad 5 Budget 
 
Budgettet er justeret med 3% (generelle prisstigninger) i forhold til 2007 regnskabet, og vi 

forventer øgede renteindtægter p.g.a. stigende rente.  
Salen: Der var forslag til at udspecificere kontingentet, så man tydeligt kan se, hvad 

kontingentkronerne dækker.  
Lene, Bragesvej 17: Synes ikke, at dette hører hjemme i et budget. I øvrigt skal de netop 

vedtagne omkostninger til vedligeholdelse af grussti med i budgettet.  

 
Dirigenten sendte herefter det modificerede budget til afstemning, og det blev énstemmigt 

vedtaget. 
 

 
Ad 6 Valg af kasserer 

 
Formanden konstaterede, at det ikke har været muligt at finde en kandidat til opstilling, så den 

nye kasserer skal findes blandt de tilstedeværende. Efter at have lokket lidt med hvor få 

posteringer og bilag, det drejer sig om, lykkedes det at få Lene Grønborg, Bragesvej 17 til at 

melde sig frivilligt. Hun påpegede dog, at det bliver med risiko for, at hun bliver nødt til at 

trække sig i løbet af året grundet tidspres.  

 
Formanden takkede, og Lene blev herefter énstemmigt valgt. 
 

 
Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  

 
Jens Munk, Gefionsvej 9, er villig til at lade sig opstille, men det har ikke været muligt at finde 

en kandidat til den anden bestyrelsespost. Efter nogen tøven meddelte Annika Rasmussen, 

Hjaltesvej 16, at hun gerne vil indtræde. Det lykkedes også at få Søren Frost Stammerjohan, 

Bragesvej 5, til at melde sig som suppleant. 
Da dirigenten herefter kunne konstatere, at der ikke var nogle modkandidater, blev 

kandidaterne énstemmigt valgt. 



 

 
Ad 8 Valg af revisorer 

 

 
Ad 9 valg af revisorsuppleant 

 
Formanden meddelte, at Birgit Saxild, Gefionsvej 12, er villig til genvalg, og da Jens Munk 

indtræder i bestyrelsen, mangler vi en revisor. Tage Svendsen, Krakasvej 6, og ???, Hanne, 

Jættevej 3, meldte sig som kandidater til henholdsvis revisor- og suppleantposten.  

 
Alle 3 kandidater blev énstemmigt valgt  
 
Den samlede bestyrelse med revisorer og suppleanter ser herefter ud som følger: 
Formand, Lars Christoffersen, Gefionsvej 1, på valg i 2009 
Kasserer, Lene Grønborg, Bragesvej 17, på valg i 2010 
Bestyrelsesmedlem, Jan Leo Nilsen, Jættevej 5, på valg i 2009 
Bestyrelsesmedlem, Jens Munk, Gefionsvej 9, på valg i 2010 
Bestyrelsesmedlem, Annika Rasmussen, Hjaltesvej 16, på valg i 2009 
Bestyrelsessuppleant, Søren Frost Stammerjohan, Bragesvej 5, på valg i 2009 
Revisor, Birgit Saxild, Gefionsvej 12, på valg i 2009 
Revisor, Tage Svendsen, Krakasvej 6, på valg i 2009 
Revisorsuppleant, Hanne, Jættevej 3, på valg i 2009 
 

 
Ad 10 Eventuelt 

 
Salen: Kunne der ikke findes en mere enkel løsning for legepladsen med f.eks. træstammer 

eller lignende? 
Jan, bestyrelsen: Alle forslag er velkomne. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med 

legepladsen er nogle meget stramme sikkerhedsregler, der skal overholdes. Jan henstiller i 

øvrigt til, at man beder forældrene om, at de holder øje med, hvad deres børn foretager sig.  
Form: Det vil være synd, at hver gang der er noget, der går os imod, så nedlægger/fjerner vi 

blot. Til sidst vil der ikke være noget tilbage. Sandkassen er i øvrigt blevet fjernet, da sandet 

skal skiftes hvert år p.g.a. katteefterladenskaber. 
Kuno, Bragesvej 17: Har fundet et site på nettet, hvor man kan oprette et lager til dokumenter 

og lignende med mulighed for evt. at oprette en Blog. Kuno tager kontakt til ny webmaster.  
Der blev forespurgt, om foreningen har oprettet et nummer hos Maler S-lager, men det kunne 

ikke lige afklares. Formanden støtter, at der oprettes et nummer i foreningens navn, men det 

skal være med kontant afregning.  
 

 
Ølstykke 01-03-2008 
 

 
Referent 
Jens Munk  
____________________ 
Dirigent 
Tage Svendsen 


