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Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø  
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 
31. marts kl. 19.00 – 22.00 

Store Sal i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejer- og antenneforeningen 
”Kildesø”, jf. vedtægternes § 8, til afholdelse onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.00 i Stenløse 
Kulturhus. Dette kan ændre sig i henhold til gældende regler omkring Corona, hold 
derfor venligst øje med hjemmesiden for opdateringer. 
  
Dagsorden ifølge vedtægter:  
  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år   
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer 
4. Rettidigt indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før 

generalforsamlingen, brug gerne kildesoe@kildesoe.dk)  
a. 1 punkt er allerede modtaget, Bjarkesvej 2 ønsker at overtage en del af 

græsrabatten ud mod vejen. 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf. § 6.  
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant  
7. Valg af 2 revisorer   
8. Valg af 2 revisor suppleanter  
9.  Eventuelt  

  
Peter Nissen er formand og er på valg igen, og genopstiller ikke. Kim Thelander er 
bestyrelsesmedlem med ansvar for antenne, og genopstiller ikke, men antenne posten 
overtages af Mads, så derfor skal kun vælges menig bestyrelsesmedlem. Overvej derfor 
allerede nu om du har mod på denne opgave.. Interesserede kan skive til 
kildesoe@kildesoe.dk for at høre mere om posten. 
  
Bestyrelsens beretning, regnskab (med revisionspåtegning) og forslag til budget kan hentes på 
hjemmesiden http://www.kildesoe.dk under ”Generalforsamling og beretning”. Forslag vil 
løbende blive lagt op på hjemmesiden, dog senest lørdag den 10. marts. Har du ikke adgang til 
vores hjemmeside, kan du få materialet udleveret på tryk ved at kontakte bestyrelsen.  
 
Grundet Corona og den sene afholdelse af generalforsamling, er vi nødsaget til at fremsende 
kontingent opkrævning før nyt budget er godkendt, vi vil derfor udsende basis sidste års 
budget, og korrigere herefter skulle det være nødvendigt. 
 
Retningslinjer vedrørende forslag  
Forslag skal være formuleret på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, hvad der skal 
stemmes om. Inddrag kun ét emne per forslag. Er der flere ting du ønsker behandlet, skal det 
derfor formuleres som flere forslag (Forslag 1: , Forslag 2: ……)  
  
Husk vedtægterne §10:  
Stemmeafgivningen kan ske ved en skriftlig fuldmagt, dog kan en person højst stemme på 
grundlag af 5 fuldmagter. 
  
Vi håber naturligvis, at rigtigt mange møder frem. Der serveres øl og vand.  
  
På bestyrelsens vegne  
Peter Meyn Nissen, Formand 
 
 
 



Referat Kildesø Grundejerforening 01/06/2021 

 

1. Valg af dirigent 
 
Mads Vælges enstemmigt 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år   
 
Grønne områder 

 Ryddet buske ved Frodes Have og ungdomsboligere 

 Broen ved Kildesø 2, udsat for hærværk og derved lukket 

 Reetableret fodhegn Bragevej og søen 

 

Økonomi 

Nr. 5 – Observere ikke strøelse af salt, Bjarkesvej – sjældent set brug af salt 

- Tjek med snerydning om de kan strø mere salt 

 

Antenne 

Kommentar i forhold til tjek af nuværende antenne net: 

Nr. 8 – Kunne der ikke være blevet informeret omkring fibernet 

 Svar Mads, vi er ikke involveret i fibernet 

Nr. 4 – Burde der ikke være høring omkring vejene 

 Svar Mads, vi har intet at skulle sige omkring vejene grundet påbud fra kommunen 

Nr. 11 – Havde fået brev fra TDC 

 Svar Mads, burde ikke være tilfældet da 11 ikke er TDC kunde i forvejen 

Nr. 12 - (Kasper) – Kan man få Yousee til at overtage hele nettet 

 Svar Mads, er ved at blive tjekket om man kan efter udstykke nettet 

Nr. 1 – Yousee overtog nettet  

 Svar Mads, Kun boksene og elektronikken ikke kabler i vejen 

Nr. 1 – Spørgsmål omkring; hvem ejer vejene? 

 Svar Formand, levn fra tidligere tid at vejene ikke er overdraget 100% 

Opfølgende fra Nr. 12, overdragelsen er ikke gennemført 100%, vides ikke – kan tjekkes yderligere 
hvis tid dertil. 

Nr. 11 – Coax Kabler, er de også nedslidt vedr. antenne signalet eller er det kun netværk? 

 Svar Mads, desværre er der også enkelte der har problemer med antenne signalet 

Nr. 2 – TDC ikke samarbejdsvillige ved for sent tilmelding omkring fiber 

Nr. 1 – Hvis man tilslutter sig Fiber, hvad så med yousee kontrakten for den enkelte grundejer 



 Svar Mads, Yousee aftalen holder ved 

Nr. 2 – Har tilmeldt sig TDC 

Mads – vi undersøger kollektiv tilmelding omkring fiber net 

Nr. 5 – Hvad gør vi i forhold til antenne nettet, hvad skal der ske i forhold til COAX kabler, holdes ved lige 

Nr. 12 – hvad koster tilmelding efter udbud 

 Svar nr. 2 – Dkk 499 

Nr. 3 – Forhandlet tilkobling ned på Dkk 1000 

Formand, ifølge hurtig søgning på nettet er det nu gratis for tilkobling, dog med 6 mdr. binding 

 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer 

 
Ingen kommentarer til regnskab, godkendt. 
 

4. Rettidigt indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 
dage før generalforsamlingen, brug gerne kildesoe@kildesoe.dk)  

a. 1 punkt er allerede modtaget, Bjarkesvej 2 ønsker at overtage en del af 
græsrabatten ud mod vejen. 

 
Bjarkesvej 2 – Fremlæggelse ved Peter Mikkelsen 

Nr. 11 – Har forespurgt kommunen om stort set samme setup og fik nej 

Nr. 4 – Mener ikke at man kan udstykke området da tinglyst som fælleseje 

Nr. 11 – Bakker op om forslaget 

Formand – Taget med på GF for ikke at danne præcedens for fremtidige forespørgsler 

Nr. 1 – Kan godt forstå dilemmaet samt chancen for præcedens, men mener ikke det er et større problem. 

Forslaget vedtaget, 17 FOR, 4 IMOD, 3 IKKE Stemt; Der skal undersøges med kommunen om det er lovligt 
muligt 

 

Fjernelse af ”fiskeri forbudt” skilte 

Fremsender ikke mødt op 

Nr. 1 – Fuldstændigt forrykt at fjerne skiltene efter 1 år, det hjælper på området 

Nr. 11  - OK under nuværende tilsyn 

 

Bede samt træer og buske tyndes ud mod cykelstien op mod Bækkegården 

Fremlæggelse ved Rene (nr. 2) – Beskæring, ikke skåret total i bund 

Ulrik mener det vil koste 50.000 dkk at tynde ud, bedste forslag er at beskære og holde ved lige, men også 
den dyreste løsning. 

Kommentar fra Kim, vil ikke røre ved det da det giver plads til mangfoldigt dyreliv (fugle/insekter), tynde ud 
accepteres 

Nr.1 – vil beholde biodiversiteten, og vil ikke anbefale at grønthøste området 



Nr. 10 – Problemet er diskuteret tidligere, og historikken siger bibeholde området – anbefaler nej 

Nr. 8 – Mener buskadset også virker præventivt mod indbrud 

Nr. 2 – Vil helst beholde det meste, men der skal tyndes ud. 

Nr. 5 – Forslaget har tidligere været oppe at vende tidligere, hvor lang tid holder et nej fra afstemning på 
GF. Kan godt forstå problematikken og stiller spørgsmålstegn ved prioriteten på de grønne områder. – Kan 
man give tilladelse til en gør-det-selv dag? 

Nr. 2 – Tag om og se for at få et billede af problemet. 

Nr. 1 – Passet området til  

Nr. 12 – Er det muligt at lave en konkret plan over området og derved få overblik over total omkostninger 
for dette, og derefter får overblik over de årlige omkostninger 

Ulrik – Bestyrelsen er stoppet med at udarbejde større anlægsopgaver til afstemning da dette aldrig når 
godkendelse 

Nr. 2 – Snak omkring strategi, synes vi skal stemme om beskæring af området eller ej 

Ulrik – synes det er en god løsning 

Nr. 11 – Enig i at det er uholdbart at måtte fremsende forslag for at få beskåret diverse områder. 

Forslaget sendes til afstemning ”beskæring” – 13 FOR, 0 IMOD, 4 IKKE stem – forslaget vedtaget 

Nr. 3 – Muligt at beskærer nederste grene 

 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf. § 6.  

 
Bestyrelsens forslag vedtaget enstemmigt. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant  
 
Valg af formand – Peter genopstiller ikke – Nr. 1 (John) stiller op og vælges enstemmigt  

Valg af menig bestyrelsesmedlem – Nr. 4 (Betina Christensen) stiller op og vælges enstemmigt 

 
7. Valg af 2 revisorer   

 
Revisor – Maja genopstiller og valgt, Peter opstiller og valgt enstemmigt 

8. Valg af 2 revisor suppleanter  
 
Ingen valgt 
 

9.  Eventuelt  
 

Kim mener at det ville være en god ide at dele ”nyheder” på facebook 

Mads – mener ikke det er en god ide grundet tonen og udfald på facebook 

Nr. 1 – Mener at man skal oprette en mail liste og så må folk acceptere eller sige nej til at være på i henhold 
til GDPR 

Nr. 10 – mener mail liste er en rigtig god ide 

Nr. 8 – hvordan sørger bestyrelsen for at informere alle ikke deltagende på GF 



Mads vil rundsende GDPR via post omdeling 

 

 

Nr Adresse 

1 Midgårdsvej 1 

2 Jættevej 13 

3 Heimdalsvej 9 

4 Runevej 8 

5 Bjarkesvej 2 

6 Runevej 7 

7 Idunsvej 2 

8 Bjarkesvej 14 

9 Hjaltesvej 26 

10 Hjaltesvej 28 

11 Ægirsvej 7 

12 Runevej 9 

 
 


