
GRUNDEJERFORENINGEN "KILDESØ" 

MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling d. 15. marts 2005 kl. 18.45 

på Bækkegårdsskolen, Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke 

Dagsorden : 

 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning for år 2004 

3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer 

4) Rettidigt indkomne forslag 

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6) Valg af formand og kasserer. 

Formanden vælges i ulige år, og Per Winkler er ikke villig tilgenvalg. Valg af kasserer finder sted i 

lige år, men Jette Øvlisen fraflytter området, hvorfor ny kasserer for en 1 årig periode skal vælges. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleant. 

Marianne Wittenkamp er på valg, og hun ønsker ikke genvalg. 

Brian Clausen Rosendahl fraflytter, hvorfor et bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode skal vælges. 

Tommy Rydendahl er udtrådt af bestyrelsen i 2004, og suppleant Jesper Rasmussen er indtrådt i 

resten af perioden.  

Jesper Rasmussen ønsker ikke genvalg. Nyt bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode skal vælges. 

Ny suppleant skal vælges. 

8) Valg af revisorer 

9) Valg af revisorsuppleant 

10) Eventuelt 

 

Der var 21 medlemmer repræsenteret ved generalforsamlingen. 

Referent: Marianne Wittenkamp 

 

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent: 

 

Tage Svendsen blev valgt som dirigent, og det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

 

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

 

Formanden, Per Winkler fik ordet for at gennemgå den skriftlige beretning, som var vedlagt 

indkaldelsen.Formanden berettede, at for første gang i foreningens historie skal hele bestyrelsen 



udskiftes. Bestyrelsens arbejde blev kort beskrevet, og formanden fortalte, at alle opgaver er ført up 

to date, så den nye bestyrelse skal blot videreføre det planlagte arbejde, hvorfor ingen bør lade sig 

afskrække til at stille op til bestyrelsen. 

 

Herefter berettede formanden om et møde, bestyrelsen har afholdt med kommunen ang. de unge 

menneskers færden eller rettere hærgen i området. I mødet deltog også repræsentanter fra politiet, 

SSP-samarbejdet og ungdomsklubberne. Kommunen havde ikke afgivet løfter til 

grundejer¬foreningen, men politiet bad om, at alle episoder blev anmeldt, og medarbejderen fra 

ungdomsklubberne havde udleveret et telefonnummer, man kunne træffe ham på - uanset 

tidspunktet. 

 

Der havde også været afholdt møde med teknisk forvaltning ang. om- og tilbygninger i området. 

Bestyrelsen mener ikke, at kommunen hører grundejerforeningen inden kommunen udsteder 

byggetilladelser, ligesom bestyrelsen mener, at der gives for mange dispensationer. Medlemmerne 

opfordredes i den sammenhæng til at indlevere bygningstegninger til bestyrelsen samtidig med 

ansøgning indsendes til kommunen. 

 

Formanden oplyste endvidere, at NESA fortsat påtager sig at udskifte vores lamper rundt om søen¬ 

og også betaler herfor - hvis bare vi kan leve med, at det ikke sker løbende, men når en del lamper 

skal udskiftes eller repareres. 

 

Sankt Hans var våd, men der var bål. Der var i år ingen frivillige til salg af øl, vand og pølser. 

 

Fastelavn i 2004 var et stort arrangement, hvor der var nogle frivillige til at forestå arrangementet. 

Formanden bemærkede, at der kun er delvis dokumentation for udgifterne til 

fastelavns¬arrangementet. Formanden meddelte, at han fandt det fuldstændigt uacceptabelt, at den 

ansvarlige i fastelavnsudvalget, som havde faet et beløb udlagt, ikke havde afleveret behørig 

regnskab for udgifterne. 

 

Legepladsen har fået ny klatrenet, og formanden berettede endvidere, at vi nu er ved at få skøde på 

fællesarealerne. Skødet beror for indeværende hos kommunen, og fremsendes til os, når det engang 

er tinglyst. 

 

Afslutningsvist blev bestyrelsesmedlemmerne takket for en god indsats og et godt samarbejde, 

herunder takkede formanden Tommy for indsatsen også med hjemmesiden, som Tommy havde 

fortsat vedligeholdelsen af indtil nu, selvom han var udtrådt af bestyrelsen. 

 

Fra salen kom herefter følgende bemærkninger: 

Githa, Hjaltesvej 10: Hvor skal gæster parkere på Hjaltesvej? I nyhedsbrevene påpeges det hver 

gang, at biler er ureglementeret parkeret på Hjaltesvej, men der er ikke pladser nok. 

Formanden svarede, at der ikke er flere pladser på vej, og gæster må holde f.eks. på Bjarkesvej på 

græsarmeringen.Herefter blev beretningen godkendt. 



 

Ad pkt. 3 Aflæggelse af regnskab: 

 

Kasserer Jette Øvlisen gennemgik regnskabet for 2004. 

Resultatet for 2004 blevet underskud på kr. 16.954,37 mod et forventet overskud på kr. 3.150,00 

Dette skyldes, at der er brugt kr. 20.000,00 til dækning af hærværk. Vi har faet lidt højere 

renteindtægter end forventet. Resultatet medfører en balance på kr. 372.248,29 med en egenkapital 

på kr. 84.958,47. 

 

Hvert bestyrelsesmedlem godtgøres kr. 500,00 i honorar for bestyrelsesarbejdet. Gartnerposten er 

delt op i almindelig vedligeholdelse og ekstraordinær vedligeholdelse. Hensættelse til vejfond 

skyldes, at beløbet er overført til vejfonden primo 2005. 

 

 

Ad pkt. 4 Rettidigt indkomne forslag: 

 

Forslag fra Tine Klinder og Michael Holmboe, Bragesvej 25 ang. ændring af området ved pergolaen 

var vedlagt indkaldelsen.Det blev oplyst fra bestyrelsens side, at man havde bedt gartner Kaare om 

en forsigtig overslagspris for ændring af området, og Kaare havde meldt tilbage, at prisen anslået 

ville beløbe sig til ca. kr. 60.000,00 - 70.000,00 excl. moms. 

 

Forslagsstillerne meddelte, at de var villige til at gøre en del af arbejdet selv, og flere at de 

fremmødte tilbød at stille sig til rådighed for i en arbejdsgruppe. Det blev oplyst, at vi ikke tidligere 

har haft nogen videre succes med selvbestaltet arbejde, men de omkringboende har store problemer 

med de unge, hvorfor det ligger dem meget på sinde. 

 

Lars Christoffersen, revisor, Gefionsvej 2 forespurgte om vi overhovedet måtte fjerne pergolaen for 

kommunen. Det blev bekræftet at bestyrelsen. 

 

Efter en længere drøftelse om et eventuelt beløb skulle afsættes til arbejdet, blev forslaget sat til 

afstemning som følger: 

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som påtager sig indenfor en beløbsramme på kr. 

50.000,00 at ændre området ved pergolaen, således at pergolaen sammen med bord og bænke 

fjernes; stenbelægningen ændres til græs, og så vidt budgettet tillader, etableres naturlig søbred. 

 

Walther, Bragesvej 23, forespurgte inden afstemningen om vi var beslutningsdygtige, hvilket blev 

bekræftet. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 



Forslag 2 med næsten identisk indhold som forslag l blev herefter trukket tilbage af 

forslagsstillerne. 

 

Til forslag 3 som ligeledes var vedlagt indkaldelsen oplyste formanden, kommunen havde skudt 

fugle i hele Ølstykke i uge 9 og at det var en kommunal opgave. Forslaget blev herefter trukket 

tilbage. I tilknytning til forslag 3 oplyste Githa, Hjaltesvej 10 at der var ræve ovre på Hjaltesvej. 

Teknisk forvaltning henviser til Ølstykke Jagtforening, som hun ikke kan finde i lokalbogen. 

 

Formanden bemærkede hertil, at det må være et job for den kommende bestyrelse, men 

Stenløse/Neksø Jagtforening må kunne bruges, hvis der ikke eksisterer en jagtforening i Ølstykke. 

Formanden understregede i den forbindelse, at såfremt et medlem kontakter jagtforeningen, skal 

man være opmærksom på, at foreningen ikke må pålægges omkostninger uden bestyrelsens 

godkendelse. 

 

 

Ad pkt. 5 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent: 

 

Kasserer Jette Øvlisen gennemgik kort budgettet for 2005. 

 

Der er sat et stort beløb af til renovering af legepladsen, da bestyrelsen i det forgangne år har 

konstateret, at legeredskaberne er dyre, og lappeløsninger dur ikke længere. Da der nu er afsat kr. 

50.000,00 til ændring af området ved pergolaen, jfr. pkt. 4, skal det besluttes, om beløbet skal tages 

over egenkapitalen, hvilket bestyrelsen ikke kan anbefale af hensyn til, at det er nødvendigt med 

driftskapital i den første del af året, eller om der skal en kontingentforhøjelse til. 

 

Forsamlingen vedtog herefter en kontingentforhøjelse på kr. 150,00 i forhold til det af bestyrelsen 

foreslåede, hvorefter kontingentet for 2005 er fastsat til kr. 1.900,00. Restbeløbet til ændring af 

området ved pergolaen tages over egenkapitalen. 

 

Kontingentet for 2005 beløber sig altså til kr. 1.900,00 pr. parcel. 

 

Kontingentet skal betales senest d. 21. april 2005 på omdelte girokort. 

 

 

Ad pkt. 6 Valg af formand og kasserer: 

 

Da foreningen står i den situation, at hele bestyrelsen træder tilbage af forskellige årsager, indledte 

formanden pkt. 6 med at underrette medlemmerne om, at såfremt der ikke findes en ny bestyrelse, 

vil der blive afholdt ekstraordinær generalforsamling, og i sidste instans vil administrationen overgå 



til kommunen, såfremt der ikke findes en bestyrelse ved en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Der skal vælges en ny formand for to år. 

 

Generalforsamlingen blev suspenderet i 5 minutter, hvor eventuelt interesserede kunne drøfte 

situationen. 

 

Da generalforsamlingen blev genoptaget, blev Lars Christoffersen, Gefionsvej 2 (tidligere revisor i 

foreningen) foreslået som ny formand, og han blev valgt uden modkandidater. 

 

Der skulle tillige ekstraordinært findes en kasserer for en 1 årig periode. Flemming Schmidt, 

Krakasvej 2 blev foreslået og valgt uden modkandidater. 

 

 

Ad pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleant: 

 

Under dette punkt skulle 2 bestyrelsesmedlemmer findes for en 2 årig periode og et medlem for en 

1 årig periode. 

 

Jan Leo Nielsen, Jættevej 5 og Kuno Bøg, Bragesvej 17 blev foreslået og valgt uden modkandidater 

for en 2 årig periode. Benno Menghini, Bragesvej 7 blev valgt for en 1 årig periode. 

 

Michael Holmboe, Bragesvej 25 blev valgt som suppleant. 

 

 

Ad pkt. 8 Valg af 2 revisorer: 

 

Jesper Scheel-Bech, Midgårdsvej 4 ønskede genvalg og Jesper Rasmussen, Midgårdsvej 3 stillede 

op. De blev begge enstemmigt valgt. 

 

 

Ad pkt. 9 Valg af revisorsuppleant: 

 

Tage Svendsen blev foreslået, og han var villig til at modtage valg, og han blev herefter enstemmigt 

valgt. 

 

 



 

Ad pkt. 10 Eventuelt: 

 

Githa, Hjaltesvej 10 spurgte, om gartneren havde til hensigt at komme til Hjaltesvej, for der var 

bl.a. et væltet træ, som skal fjernes. Det blev svaret, at det er meningen at gartneren også skal til 

Hjaltesvej, og man er velkommen til at tage fat i ham, når han er her. Den afgående bestyrelse har 

forsøgt at få styr på området, men ikke alle ting kan nås og der er heller ikke vildt mange penge at 

bruge. 

 

Kuno, Bragesvej 17 kan ikke komme ind på vedligeholdelsesplanen på nettet. Tommy kontaktes 

herom, da planen netop er blevet opdateret, og der muligvis er sket noget i den sammenhæng. 

 

Generalforsamlingen sluttet kl. 20.35, hvor dirigenten takkede for god ro og orden. 


