
Referat fra generalforsamlingen i Grundejer- og antenneforeningen 
Kildesø, afholdt den 22. februar 2022 i Stenløse Kulturhus 
 
Fremmødte parceller til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen: 35 parceller.  
 
For at sikre, at den enkelte parcel kun kunne afgive en stemme, desuagtet at der var flere fremmødte fra 
den enkelte parcel, mhp. styring af tale-rækken og til brug for udarbejdelsen af referatet, blev der udleveret 
en nummeret seddel/stemmeseddel pr. fremmødt parcel.  
 
I referatet er de enkelte medlemmer af bestyrelsen anført med ”titel”, idet disse alene blev afkrydset på 
sedlen over fremmødte, men ikke fik udleveret stemmeseddel. Medlemmer af bestyrelsen stemte ved at 
række hånden op.  
 
Formand for Grundejer- og antenneforeningen Kildesø (GF) bød velkommen til mødet og konstaterede, at 
der i år var rigtig mange fremmødte.   
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen pegede på den antenne-ansvarlige fra bestyrelsen, som dirigent. Denne blev valgt.    
 
Det blev konstateret, at der blandt de fremmødte ikke var nogen, som havde indvendinger til indkaldelsen 
til generalforsamlingen og heller ikke til dagsordenen.  
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år  
Efter ønske fra de fremmødte var der inden gennemgangen af bestyrelsen beretningen en kort 
præsentation af de nuværende medlemmer af bestyrelsen:  
Formand for bestyrelsen: John R. Jordan 
Antenne-ansvarlig: Mads Nielsen  
Grøn mand: Ulrik Døhn  
Kasserer: Michael Nordby Rasmussen  
Sekretær: Betina S. A. Kristensen  
 
Formanden, kassereren, Grøn mand og den antenne-ansvarlige gennemgik bestyrelsens beretning. 
 
I forbindelse med gennemgangen af bestyrelsens beretning blev der fremsat nedenstående kommentarer:  
 
Veje er godt slidte med huller og revner.  
Kassereren oplyste, at vejene i grundejerforeningen efterhånden er godt slidte og der er revner og huller 
flere steder. Der har tidligere været indhentet et overslag på en fuldstændig renovering af vejene i 
foreningen. Det kunne imidlertid konstateres, at det indestående på vejfonden langt fra er tilstrækkeligt til 
at dække en fuldstændig renovering.  
 
Nr. 23 oplyste, at det tidligere havde været undersøgt om vejene i GF rent faktisk var overdraget til GF. 
Undersøgelsen strandede imidlertid og det blev derfor aldrig endeligt afklaret, om vejene i GF rent faktisk 
var overdraget eller ej.    
 
Coax-kablerne og fibernettet 
Den antenne-ansvarlige oplyste, at GF frem til oktober 2023 er vi bundet af aftalen med YouSee, men at 
den antenne-ansvarlige arbejder på, at GF kan komme ud af aftalen med YouSee før tid. På denne baggrund 



overvejes det i bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med henblik på evt. helt at 
nedlægge antenneforeningen, således at det fremadrettet alene vil være en grundejerforening. Det blev 
dog tilkendegivet, at bestyrelsen inden da også skulle undersøge, hvorvidt dette overhovedet var muligt.   
 
Enkelte tilkendegav deres interesse i en eventuel nedlæggelse af antenneforeningen.  
 
Nedskæring mod Bækkegårdsudstykningen 
I forbindelse med Den grønne mands gennemgangen af, hvad der var lavet på fællesarealerne, blev det 
nævnt, at buskadset mod Bækkegårdsudstykningen i overensstemmelse med beslutningen på sidste års 
generalforsamling, dels var beskåret ind mod beboerne, således at disse havde reel mulighed for at klippe 
egen hæk, dels var buskadset – efter anmodning fra Egedal kommune - beskåret ud mod stien.   
 
I den forbindelse bemærkede, nr.  6, at buskadset burde være skåret helt ned, så der kunne komme lys ind 
til de ejendomme, som ligger ud mod Bækkegårdensudstykningen.   
 
Som svar til bemærkninger fra nr. 6 oplyste bestyrelsen, at det på sidste generalforsamling havde været 
drøftet, hvorvidt det pågældende buskads skulle skæres helt ned eller om der alene skulle ske en beskæring 
ind mod beboerne. Det blev på sidste generalforsamling besluttet, at der alene skulle ske en beskæring ind 
mod beboerne og ikke en fuldstændig nedskæring.   
 
Træ på hjørnet af Runevej 
Nr. 16 bemærkede, at denne tidligere havde skrevet til bestyrelsen om træet ved indkørslen til Runevej, da 
nr. 16 ønskede, at træet blev beskåret. Ville høre status, idet denne dog godt klar over at sådan noget 
kostede penge.  
 
Det blev oplyst, at træet naturligvis ville blive beskåret, så det ikke voksede ind i grundejerens hæk. 
Gartnerne i Grundejerforeningen havde dog advaret imod at beskære træet i toppen, da det blot ville 
indebære, at træet ville få flere grene og dermed øge den skygge, som træet giver i den pågældendes have.   
 
Flere af de fremmødte bemærkede, at det er kendetegnende for GF, at der er mange træer, som giver 
gener ift. sol og lys. Men, at naturen, herunder træer, er årsagen til at flere har valgt at købe hus i netop i 
GF. Flere bemærkede derfor, at det faktum, at der var træer som skyggede, tabte blade o.lign. var et vilkår. 
Nr. 29, bemærkede, at denne netop bor her, fordi der er træer og at det rent faktisk har taget 30 år at få 
træerne til at gro op til den størrelse, som de har nu.  Nr. 14 oplyste, at denne ville være ked af, hvis 
træerne blev fældet, idet der var stor herlighedsværdi i store træer.  
 
Formanden oplyste, at såfremt der var træer, som en Grundejer ønskede fældet skulle der stilles forslag 
herom. Formanden bemærkede i tilknytning hertil, at det i øvrigt var dennes personlige opfattelse, at 
såfremt der blev fældet et træ, så skulle der samtidig plantes et nyt træ, for at området forsat fremstod 
som et grønt område.  
 
Gartnerne/ De grønne smølfer 
Nr. 31 bemærkede, at han havde undret sig over De grønne smølfer og det arbejde, som de udfører. 
Nævnte konkret, at han havde set, at de havde lagt grus/sand ud på stierne langs søen, hvor flere mand i 
mange timer varetog en forholdsvis lille opgave, som der umiddelbart ikke kom det store ud af.  
 
Den Grønne mand oplyste, at denne – som følge af stierne langs søen var blevet meget mudrede – havde 
aftalt med De grønne smølfer, at de skulle lægge mere grus på stierne.   
 



Ulrik har valgt at aftale med Smølferne, hvilke opgaver de udfører og betaler timepris herfor. Oplyste, at 
timeprisen og antallet hidtil har været vurderet som acceptabelt.   
 
Fiskeforbuddet og ejerskabet til søerne 
I forhold til oplysningen i beretningen fra bestyrelsen, herunder særligt oplysningen om, at der var 
igangværende undersøgelser af ejerskabet til søerne og GF’s mulighed for at sætte fiskeforbudsskilte op, 
oplyste nr. 31, at denne selv havde haft kontakt til kommunen ift. skiltene med fiskeforbud. Det var dennes 
opfattelse, at kommunen ejer søerne.   
 
Sekretæren oplyste, at det var usikkerhed om dette var korrekt. I henhold til lokalplanen skulle GF 
umiddelbart også have fået søerne tilskødet. Omvendt så kan det konstateres, at det af kortene fra Kort og 
matrikelstyrelsen fremgår, at søerne er ejet af Egedal Kommune.   
 
Nr. 18 var forundret over at det måske er GF, som ejer søerne. Har altid være af den opfattelse, at 
kommunen ejede søerne, broerne i forbindelse med søerne og de asfalterede stier. Bemærkede at 
bestyrelsen måske skulle være påpasselig med at få ejerskab over søerne, i forhold til hvad et sådant 
ejerskab kunne medføre.  
 
Nr. 21 bemærkede, at de træer, som var mellem de to broer ved søerne, er blandt de træer, som ikke har 
det så godt. Gjorde tillige opmærksom på, at der er træer i ”Skoven”, hvor der efter stormen er grene, som 
falder ned. Tænkte, at der måske kunne plantes nogle andre træer.  
 
Nr. 18 ville gerne høre nærmere ift. en ekstra ordinær generalforsamling mhp. eventuel nedlæggelse af  
antenneforening. Det blev bemærket, at det i givet fald ville være nødvendigt med et alternativt. Den 
antenneansvarlige bemærkede, at vi i første omgang måtte se om det overhovedet var muligt at komme ud 
af den nuværende aftale med YouSee før tid, derefter ville alternative selskaber, fx Kabelplus, blive 
undersøgt, herunder om der var mulighed for foreningsaftaler.  
 
Nr. 23 spurgte om det overhovedet var muligt at nedlægge Antenneforeningen. Den antenneansvarlige 
oplyste, at dette naturligvis ville blive undersøgt inden en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.   
 
Nr. 16 synes, at det ville være en god ide, hvis GF fik foreningsaftale på fibernettet med Yousee.   
Den antenneansvarlige oplyste, at YouSee, som vi i dag har en aftale med, ikke kan tilbyde GF en 
fiberløsning. Det er TDC (TDC-net), som har nedlagt fiber og som kan tilbyde en fiberløsning. Men grundet 
koncernforholdet går TDC ikke ud og tilbyder en løsning til potentielle kunder, som allerede er kunder i et 
koncernforbundet selskab. Den antennesvarlige vurderer, at det nok er nødvendigt at få fat i en anden 
udbyder for at kunne få en foreningsaftale.   
 
Nr. 16 anførte, at denne vil anbefale, at der ikke foretages nogen undersøgelse af coaxkablerne.   
 
Nr. 22, spørger om, det ikke er alle parceller, som har fået et tilbud fra TDC om indlæggelse af fiber.  
Den antenneansvarlige oplyste, at det ikke er alle som har fået tilbuddet. De, som har fået tilbuddet, er 
alene dem, som selv nåede at tage kontakt til TDC indenfor en forholdsvis kort frist.   
 
Nr. 18 kunne oplyst, at for et par år tilbage kom Giga forbi og tilbød nedlæggelse af fibernet. Da 
tilslutningen ikke var tilstrækkelig, blev det ikke til noget.   
 
Nr. 5, spurte, hvorfor der var modtaget en besked om, at YouSee skulle arbejde på vores anlæg i morgen 
(23. februar 2022) og vi derfor i en periode ikke ville have internet. Den antenneansvarlig oplyste, at vi 



stadig har en aftale med YouSee, som indebærer, at YouSee vedligeholder og opdaterer forsyningen til 
vores anlæg, derfor har vi ikke har noget internet i morgen.  
 
Nr. 5 ville også gerne vide, hvorfor der ikke sendt en mail til alle om mulighed for tilslutning til fibernettet. 
Den antenne-ansvarlige oplyste, at bestyrelsen aktuelt ikke havde en mailadresse knyttet til den enkelte 
parcel, hvorfor det ikke var muligt at sende en mail til alle. Dette kræver, at den enkelte parcel giver accept 
af dette forinden. Den daværende bestyrelse havde vurderet, at muligheden for at udbrede kendskabet til 
det kommende fibernet, derfor bedst kunne ske ved at information herom blev lagt op på GF’s 
hjemmeside.   
 
Formanden bemærkede, at det efterfølgende havde været drøftet i bestyrelsen om, at det ville være rart, 
såfremt vi fremover havde en mailadresse, hvor vi kunne sende information til de enkelte parceller. Det var 
derfor besluttet, at bestyrelsen ville tage initiativ til, at de som ønskede det kunne oplyse en mailadresse, 
hvortil der kunne sendes information, fx også indkaldelser til generalforsamlinger m.v.   
 
Nr. 21, spurgte til overholdelsen af GDPR-reglerne. Den antenne-ansvarlige mente, at vi overholdt reglerne, 
når den enkelte parcel ejer selv havde angivet at denne ønskede information på mail.  
 
2. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen 
Kassereren gennemgik udvalgte poster på årsregnskabet. Det af bestyrelsen underskrevne regnskab. 
 
Det blev blandt oplyst, at der ikke var parceller, som var i restance ift. kontingentet, at der var en mindre 
overskud. Årsagen til at der var overskud var primært, at undersøgelsen af coaxkablerne ikke var sat i gang 
og at Grundejerforeningen Frodes Have havde tilbudt at betale 50 procent af udgifterne i forbindelse med 
fældningen af vores piletræer mod Frodes have.  
 
Nr. 31 spurgte, hvor mange penge, der aktuelt er i vejfonden. Kassereren oplyste, at der pr. 31. december 
2021, var 576.100 kr. i vejfonden og 101.603 kr. i snefonden.   
 
3. Rettidigt indkomne forslag 
Der er modtaget en række forslag inden for fristen. Disse er som følger:  

 
Forslag 1: Ordensregler for grundejerforeningen  
I henhold til § 3 i vedtægterne for Grundejer- og antenneforeningen ”Kildesø” er foreningens bestyrelse 
berettiget til at udfærdige et ordensreglement, som skal vedtages af den følgende ordinære eller 
ekstraordinære generalforsamling med 2/3 majoritet af de repræsenterede medlemmer.  
 
På baggrund af ovenstående har bestyrelsen forsøgt at formulere en sæt ordensregler.  
 
Formanden gennemgik herefter forslaget til ordensreglement.  
 
Nr. 18. bemærkede, at følgende fremgår af forslaget til Ordensreglement:  
”Såfremt træer eller anden bevoksning på fællesarealerne er til gene for de enkelte medlemmer, så sørger 
grundejerforeningen for den nødvendige beskæring”.  
 
Man kunne få det indtryk, at såfremt den enkelte grundejer blot udtrykte ønske om, at en nærmere 
angiven beplantning skulle beskæres, så ville GF sørge for at det skete.  
 



Sekretæren var enig i, at dette ved en umiddelbar læsning kunne fremstå sådan, men at det naturligvis ikke 
var tilfældet. Hensigten med sætningen var, at den enkelte grundejer ikke selv måtte gå i gang med at 
beskære træer, buske m.v.. Men at der nok var behov for at få tilpasset formuleringen.   
 
Nr. 29, spurgte, hvem der skulle håndhæve reglerne. Bemærkede, at der ikke var nogen grund til at lave 
regler for reglerne skyld.   
 
Nr. 23 anførte, at der er bestemmelser i lokalplanerne,  som er strammere end det som 
”Ordensreglementet” giver udtryk for. Vurderer, at dette kan give udfordringer. Var i øvrigt enig i, at der jo 
ikke var nogen håndhævelses muligheder. 
 
Formanden bemærkede, at ”Ordensreglementet” skulle ses i lyset af, at der i den senere tid var kommet 
mange nye grundejere til og at det derfor måske ville været rart med nogle fælles spilleregler   
 
Nr. 29 bemærkede, at han synes det var bedre at snakke med hinanden og at der jo var tale om nogle ret 
generelle regler, som ikke tilfører noget nyt ift. det som kan udledes af fx lokalplaner m.v.   
 
NR. 22 mente, at det ville være bedre, hvis vi i stedet lavede til henvisninger til lokalplaner og ikke lavede 
vores ”egne” regler i GF.  
 
Den grønne mand bemærkede, at det var dennes opfattelse, at det var en rigtig god ide med en folder ift. 
de mange krav som grundejeren faktisk er underlagt i medfør af lokalplanen, idet der næppe er mange som 
læser lokalplanerne.   
 
Den antenne-ansvarlige bemærkede, at en folder til alle, herunder særligt nye grundejere, var en rigtig fin 
måde at byde folk velkommen på og måske også op forhånd gøre de regler, som alle grundejere er 
underlagt tydeligere for den enkelte.   
 
Beslutning ift. forslag nr. 1: På baggrund af de mange bemærkninger på mødet, besluttede bestyrelsen at 
trække forslaget om et ordensreglement, da der ikke synes at være opbakning til et sådant. Bestyrelsen vil 
dog arbejde på en velkomstfolder, som ejendomsmæglerne kan få tilsendt.  

 
Forslag 2: Nedrivning af broen over søen ved Hjaltesvej  
Broen over søen ved Hjaltesvej (Kildesø II) er i miserabel tilstand. Af sikkerhedsmæssige grund har 
bestyrelsen derfor været nødsaget til at afspærre broen.  
 
Bestyrelsen har indhentet et overslag. Det vurderes, at en istandsættelse af broen vil koste 50-75.000 kr. 
(316 kr. -471 kr. pr. parcel). Nedrivning af broen vil koste ca. 25.000 kr. (157 kr. pr. parcel).  
 
Der er i årsregnskabet budgetteret med en nedrivning af broen og afsat 25.000 kr. hertil. 
 
Bestyrelsen har derfor fremsat et forslag om, at der på generalforsamlingen skal tages stilling til om broen 
skal rives ned eller om denne bør sættes i stand. 
 
Den grønne mand oplyste, at broen var lavet af egeplanker. Egeplaner var utrolig bekostelige. Egeplankerne 
på broen var desværre ikke blevet vedligeholdt. Så det er mange planker, hvis ikke alle, som skulle 
udskiftes. Rækværket på broen havde endvidere – kort efter sidste reparation – været udsat for hærværk.  
 



Sekretæren bemærkede herefter, at drøftelserne med kommunen omkring ejerskab til søerne og de grønne 
områder, havde medført, at bestyrelsen naturligvis også have været inde for at undersøge lidt nærmere i 
forhold til ejerskab til området i Kildesø II, herunder ejerskabet til søen.  
 
Hvis man alene kiggede på oplysningerne hos Kort- og matrikelstyrelsen, var det umiddelbart Egedal 
Kommune, som ejede søen og dermed nok også broen i søen. Drøftelserne og eventuelle beslutninger på 
mødet skulle derfor være i lyset af, at såfremt søen ikke var ejet af GF, så var det nok heller ikke GF som 
skulle sørge for at denne blev vedligeholdt.    
 
Nr. 29 anførte, at det er en super fed bro. Nr. 29. vil derfor hellere beholde broen og betale det, som det nu 
måtte koste ift. en reparation.   
 
Nr. 6 bemærkede, at det er relevant at vide om den bro overhovedet benyttes før man tager stilling til 
nedrivning ctr. reparation.  
 
Nr. 22 ville vide, hvorfor broen ikke var blevet vedligeholdt løbende, herunder om man kunne få repareret 
broen med andre materialer end egeplaner. 
  
Den grønne mand oplyste, at midlerne i GF generelt var for små til, at det er muligt at vedligeholde det 
hele. Oplyste endvidere, at denne ikke var bekendt med, hvorfor broen ikke løbende var blevet 
vedligeholdt.  
 
Nr. 21 Spurgte om det var nødvendigt, at broen havde et rækværk. Ud over ”sumpområderne” har 
kommunen flere broer uden rækværk.  
 
Nr. 18 bemærkede, at broen blev meget sæbeagtigt, når den var våd. Derfor var det godt, at der var 
rækværk.  
 
Nr. 19 spurgte til den anden bro (ud i søen ved Kildesø I) ikke også skulle med i vedligeholdelsesplanen.  
 
Nr. 18 ønskede at fremsætte et ændringsforslag. Han ønskede, at der på generalforsamlingen i stedet skulle 
stemmes om, hvorvidt broen skulle bevares. Bemærker at det er hans opfattelse, at GF bør arbejde for at 
broen bevares.  Bemærkningen blev besvaret med, at det var nødvendigt, at der blev taget stilling til det 
forslag, som var fremsat inden for fristen og ikke eventuelle ændringsforslag.  
 
Nr. 8 Kigger på broen, hver dag, oplyste, at oprindelig kunne man også gå tur bagom op mod Frodes have. 
Det var et helt parkområde, som man kunne gå tur i. Synes at broen hører med til området.  
 
På baggrund af drøftelserne gik man over til afstemning. Det blev besluttet, at det kunne være en åben 
afstemning, hvor grundejerne rakte deres stemmeseddel op.  
 
Afstemning om broen skal sættes i stand, under den forudsætning, at broen tilhører og er GF’s ansvar, idet 
flertal for nej vil indebære, at broen bliver revet ned.  
 
Afstemning:   
16  stemte ja til, at bestyrelsen fortsætter med at undersøge broens muligheder for at blive repareret, 
herunder får klarlagt omkostningerne i den forbindelse under den forudsætning, at broen ejes af GF.  
Stemmer 15 for at nedlægge broen.  
Folk som undlod at stemme, udgjorde derfor: 4.  
 



Bestyrelsen lovede, at man inden iværksættelse af eventuelle reparationer fik generalforsamlingen accept 
af udgifter til reparation og fremtidig vedligeholdelse.   

 
Forslag 3: Fond til udskiftning af piletræer  
Forslag fra Ægirsvej 8, som foreslår, at der etableres en fond, som skal bruges til løbende at udskifte 
piletræer i GF og de mange asketræer i ”skoven” ved Kildesø I, som er syge.  

 
Foreslår derfor, at kontingentet øges med 150 kr. pr. parcel pr. år.  

 
Nr. 21 spurgte om udskiftningen skal være således, at fældning af et piletræ indebærer plantning af et nyt 
piletræ.  
 
Forslagsstiller havde oprindelig tænkt, at piletræerne kunne erstattes af andre træer.   

 
Nr. 29 havde den opfattelse, at det var bedre, hvis alle indbetalte et éngangsbeløb til genplantning af træer, 
som blev fældet. Indbetaling af et større éngangsbeløb havde man tidligere brugt i GF i forbindelse med 
oprydning m.v. efter en større storm. Nr. 19 er uforstående overfor, at det er nødvendigt at lave en fond.  
 
Den grønne mand anførte, at det er nemmere at træffe en beslutning om fælde og plante nye træer, hvis 
man har de penge, som er nødvendige.   

 
Nr. 29 synes det er nemmere at anse fældning og plantning af nye træer, som en del af den løbende 
vedligeholdelse af GF’s grønne arealer og at kontingentet hertil blot skal forhøjes.  

 
Nr. 18 spørger om det er meningen, at alle piletræerne og de syge træer skal skiftes på en gang eller om det 
er noget, som skal ske løbende.   

 
Den grønne mand har den holdning, at der bør ske en løbende udskiftning, idet man ellers risikerer, at alle 
træer er små og nye.   

 
Nr. 18 anfører, at det er vigtigt, at der løbende sættes penge til side, så GF har penge til at gøre noget ved 
de grønne områder og sørge for den løbende vedligeholdelse.  

 
Nr. 29 mener ikke det bør være en fond. Det er bedre, hvis det bliver en del af den løbende vedligeholdelse.   

 
NR. 18  bemærker, at man også har øremærket midler til snerydning og veje i to særskilte fonde. Men at 
midlerne ikke nødvendigvis er bundet til snerydning og vedligeholdelse af vejene. Der er ikke tale om 
egentlige fonde, men derimod om midler, som det er besluttet at øremærke til bestemte formål. Dette kan 
naturligvis ændres på senere generalforsamlinger. Vurderer dog, at der i lighed med snefonden og 
vejfonden bør etableres en fond, hvor der spares op til udskiftning af træer. Anbefaler derfor, at der 
stemmes ”Ja” til etablering af en specifik fond, hvor midlerne er øremærket til udskiftning af træer.  
 
Den grønne mand bemærker, at Ægirsvej 8 har et forslag mere, nemlig forslag nr. 4, som netop er et forslag 
om, at kontingentet forhøjes med henblik på, at der kan afsættes flere penge til den løbende 
vedligeholdelse af de grønne områder.  
 
Det blev derfor besluttet, at forslag nr. 4 blev drøftet inden der skulle stemmes om hhv. forslag nr. 3 og 4.  
 
Afstemning ift. forslag 3 
Stemmeoptælling:  



Ja. Til forhøjelse af kontingentet med 150 kr. pr. parcel og etablering af en ”træ-fond”: 26 
Nej. Til forhøjelse af kontingentet med 150 kr. pr. parcel og etablering af en ”træ-fond”: 5.  
Antal, som udlod at stemme: 4 
 
Forslaget om forhøjelse af kontingentet med 150 kr. og etablering af en fond til løbende udskiftning af 
piletræer og syge asketræer i ”skoven” er derfor vedtaget.  
 
Som konsekvens af, at forslaget er vedtaget, vil budgettet for 2022 blive ændret.  
  
Forslag 4: Forøgelse af budgetpost ”Vedligeholdelse af grønne områder”  
Ægirsvej 8 foreslår, at posten ”Vedligeholdelse af de grønne områder” forøges med 50.000 kr. om året. Der 
er henset til, at der er tale om store og komplekse grønne områder, som kræver en del vedligeholdelse. For 
at imødekomme disse udfordringer og for at undgå, at skulle prioritere mellem forskellige opgaver, er der 
behov for at forøge posten. En forøgelse af de afsatte midler til ”vedligeholdelse af de grønne områder” 
med 50.000 kr. om året vil betyde, at kontingentet skal forhøjes med 315 kr. pr. parcel.  
 
Forslag nr. 4 blev drøftet inden afstemningen vedr. forslag nr. 3.  
 
Nr. 22 Appellerede til, at alle stemte ”ja” til forslag nr. 4, og dermed forhøjer de afsatte midler til 
vedligeholdelse af de grønne områder.  

 
Nr. 21 oplyste, at de grønne områder var meget misligholdte, da denne flyttede ind. Der har derfor tidligere 
været en forhøjelse af kontingentet, fordi der var behov for at rette op på de grønne områder.  

 
Nr. 29 havde den opfattelse, at GF ikke skulle have forskellige fonde med øremærkede midler.   
 
NR. 18 bemærkede, at en årlig hensættelse på 23.000 kr. får GP næppe fældet og plantet mange træer. 
Dette kunne tale for en fond, for hvis fældning og plantning af træer bliver en del af den almindelige 
vedligeholdelse, kunne der nok være nogen, som mener, at vi skal nedsætte kontingentet ned og så får vi 
aldrig skiftet træerne.    
 
Nr. 29 mente, at det var bedre løbende at skifte træerne, hvorfor det burde være som en del af den 
løbende vedligeholdelse og ikke noget som, der blev sparet op til i en fond.   

 
Nr. 18 bemærkede, at det som var afgørende var, at kontingentet blev forhøjet med knap 500 kr. til brug 
for de grønne områder. Så ikke noget problem i, at der gik 150 kr. til en fond og 315 kr. til ekstra 
vedligeholdelse af de grønne områder.   

 
Dirigenten/ den antenne-ansvarlige bemærkede, at der på generalforsamlingen skulle stemmes om de 
forslag, som var fremsat. Der skulle derfor stemmes om 150 kr. til en fond med et specifikt formål og 315 
kr. til en generel forhøjelse af posten til ”vedligeholdelse af de grønne områder.  
 
Generalforsamlingen gik herefter over til at stemme om henholdsvis forslag nr. 4 og forslag nr. 3.   
 
Afstemning om forhøjelse af kontingentet med 315 kr. med henblik på forhøjelse af posten til 
vedligeholdelse af de grønne områder 
Afstemning 
Ja. Til en forhøjelse af kontingentet med 315 kr. pr. parcel til de grønne områder: 29. 
Nej. Til en forhøjelse af kontingentet med 315 kr. pr. parcel til de grønne områder: 0. 
Undlod at stemme: 6. 



 
Forslaget om en forhøjelse af kontingentet med 315 kr. pr. parcel med henblik på at forhøje budgetposten 
til vedligeholdelse af de grønne områder med 50.000 kr. blev derfor vedtaget.  
 
Som konsekvens af, at forslaget er vedtaget, vil budgettet for 2022 blive ændret.  
  
Forslag 5: Nedsættelse af udvalg, som forestår gennemgang af veje  
Forslaget er fremsat af Runevej 8, som har konstateret, at der er midler i vejfonden samtidig med at vejene 
i GF er hullede og revnede.  
 
I lyset af, at der på generalforsamlingen er opstået tvivl om, hvorvidt vejene i GF reelt ejes af GF og dermed 
er private fællesveje eller om disse fortsat ejes af Egedal Kommune, trækkes forslaget med henblik på 
nærmere undersøgelse af ejerskabet inden der afholdes udgifter til udbredning.  
 
Nr. 26 var bekendt med at vejene var blevet opdraget, idet denne selv havde deltaget i overdragelsen. Der 
var i forbindelse med overdragelsen i 1989 også udfærdiget et dokumenter, som blev arkiveret af den 
daværende bestyrelse. Det blev i forbindelse med overdragelsesforretningen også lavet et stykke papir om, 
at der skulle lægges et ekstra slidlag ved Kildesø II, men dette er aldrig sket.  
 
Nr. 26 Bemærkede, at GF i øvrigt er det eneste område i hele Egedal, hvor man har private fællesveje. 
 
Nr. 29, mener at det bør være Egedal kommunen, som skal bevise, at vejene rent faktisk er overdraget til 
GF og at det bør være bestyrelsen, som tager kontakt til kommunen med henblik på afklaring.  
 
Bestyrelsen forsøgte forgæves at få samlet en mindre gruppe, som måske kunne stå for at undersøge 
nærmere ift., hvorvidt vejene var overdraget eller ej.  
 
Bestyrelse meddelte, at bestyrelsens første prioritet ville være at få en afklaring vedr. de grønne områder, 
herefter ville bestyrelsen om muligt påbegynde arbejdet med at få undersøgt, hvorvidt vejene i GF var 
overdraget fra kommunen til GF eller ej.  
 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf. vedtægternes § 6 
Forslag til budget blev gennemgået.  
 
Nr. 31 spurgte til posten ”Ekstern assistance”. Det blev oplyst, at vi hidtil havde haft ekstern assistance til 
bogføring og regnskab.  
 
Der foretages følgende ændringer til forslaget til budget, som følge af forslagene under punkt 4:  
Posten til vedligeholdelse af de grønne områder forhøjes med 50.000 kr.  
Der etableres en fond, hvortil der skal opkræves 150 kr. pr. parcel   
Det beløb, som er afsat på budgettet til nedrivning af broen ved Hjaltes vej på 25.000 kr. reduceres til 0 kr.  
Der foretages konsekvens ændringer af kontingentet på baggrund af ovenstående ændringer.  
 
Dirigenten/den antenneansvarlige mente, at det var muligt at stemme om budgettet selvom udkastet ikke 
længere var retvisende, idet vi skulle stemme om forslaget til budget med ovennævnte ændringer.   

 
Der var enighed om, at budgettet for 2022 var godkendt med de ovennævnte ændringer.   
 
 
 



6. Valg af kasserer  
Den nuværende kasserer er på valg og har ikke ønsket at genopstille.  
 
Nr. 26: Jesper Rasmussen, Midgårdsvej 3 blev valgt som ny kasserer.   

 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem  
Den bestyrelsespost, som hidtil har været besat af ”Den grønne mand” er på valg og denne har ikke ønsket 
at genopstille.  
 
Nr. 21 Helle Scheel-Bech, Midgårdsvej 4,  blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen under den 
forudsætning, at den nuværende grønne mand i en overgangsperiode bistår hende.   

 
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen  
Ulrik Døhn, Ægirsvej 8 blev valgt, som suppleant til bestyrelsen.  
 
9.  Valg af to revisorer 
GF har brug for to revisorer, som kan gennemgå regnskabet og godkende det.  
 
Nr. 17. Hjaltesvej 12 meldte sig på mødet.  
 
Ægirsvej 7 havde inden mødet tilkendegivet, at hun stod til rådighed for GF, som revisor.   
 
10. Valg af to revisorer suppleanter 
Ingen stillede op og ingen blev valgt. 
 
11. Eventuelt  
Nr. 32 spurgte om det var rigtigt forstået, at de asfalterede stier er kommunens. Bestyrelsen svarede, at det 
var korrekt forstået, at de asfalterede stier, som løber gennem GF, var ejet af kommunen. Nr. 32 ville gerne 
høre om lyset langs stierne også var kommunens. Dette kunne bestyrelsen bekræfte.   
 
Nr. 12 spurgte, hvad resultatet var ift. beskæring træet ud for Runevej nr. 4, ligesom Nr. 18 spurgte om vi 
kunne gøre vi gøre noget ved træerne. Så de blive klippet i toppen, nu er der jo flere penge i kassen. 
Bestyrelsen svarede, at der i lyset af drøftelserne på generalforsamlingen ville blive se på beskæring af både 
dette træ og andre træer på de respektive sideveje, men at der ikke ville blive tale om fældning af træerne 
og at der i lyset af drøftelserne kun ville blive tale om beskæring i mindre omgang.   
  
Nr. 31 havde bemærket, at bommene ofte åbne. Der er derfor en del børn som kører direkte ud på 
Bragesvej. Bestyrelsen forklarede, at det er Egedal Kommunes bomme. Bommene er generelt lukkede og 
låst om sommeren, men bliver åbnet helt op, når vi nærmere os vinter og det er tid for saltning. Det 
skyldes, at kommunen, som salter de asfalterede stier, skal kunne komme igennem med deres ”saltbil”.  
Bestyrelsen har intet med bommene at gøre.  
 
Det var en generel drøftelse af, det uhensigtsmæssige i, at bommene var åbne. Mange udtrykte ønske om, 
at få lukket bommene. Bestyrelsen henviste til, at det i givet fald var op til de enkelte grundejere at rette 
henvendelse til kommunen.   
 
Nr. 5 bemærkede til orientering, at bommene ned mod ringvejen altid var lukkede også om vinteren.   
Nr. 5 havde i øvrigt konstateret at det i mange tilfælde, rent faktisk var de unge i GF med små børn, som 
kørte hurtigst.   
 



Nr. 13 husker, at det tidligere er blevet besluttet, at der skulle indhentes et tilbud på at få optegnet de 
firkanter, som der er på bumpet på Bragesvej. Nr. 13 spørger til resultatet.  Den grønne mand oplyser, at 
der blev indhentet et tilbud. Maling af firkanterne på bumpet var meget dyrt. Henset til de begrænsede 
midler i GF blev det derfor opgivet at få malet firkanterne på bumpet.   
 
Nr. 14 bemærkede, at man ift. fjernvarme, kunne se mere på Egedals Kommunes hjemmeside, henunder 
hvornår man forventede at nå frem til det område, som Grundejerforeningen dækker.  
  
Nr. 14 oplyste, at planene er, at der kommer fjernvarme i det område som Grundejerforeningen dækker i 
2024. Oplyste endvidere, at det er muligt på hjemmesiden for Egedal Fjernvarme at tilmelde sig, hvis man 
er interesseret i at få et tilbud om fjernvarme, men at man ikke af den grund er forpligtet hertil.   
 
Nr. 24 oplyste, at denne så sent som i går, havde fået oplyst, at alle i GF ville få besked, når der var 
mulighed for at tilmelde sig fjernvarme.  
 
Nr. 22 spurgte om, der kommer en generalforsamling, hvor vi skal stemme om, at nedlæggelse af 
antenneforeningen. Den antenne-ansvarlige oplyste, at denne arbejder på forskellige løsninger.   
Nr. 22 ser frem til en nedlæggelse antenneforeningen.  
 
Nr. 27 spurgte til kommunikation med bestyrelsen, herunder om bestyrelsen svarede, hvis man stillede et 
spørgsmål i facebook-gruppen. Bestyrelsen oplyste, at denne intet har med facebook-gruppen at gøre. Man 
kan derfor ikke stille spørgsmål derinde og forvente at få svar fra bestyrelsen i Grundejer- og 
antenneforeningen Kildesø.  
 
Nr. 27 oplyste, at hans kone havde sendt en mail til bestyrelsen omkring fastelavn, men ikke havde fået 
svar. Bestyrelsen oplyste, at man havde sendt svar vedrørende afholdelse af en fastelavnsfest i GF.   
 
Nr. 14 oplyste, at hun var med til at arrangere fastelavnsfesten. Hun havde også skrevet til bestyrelsen, da 
konen til nr. 27 ikke havde fået svar. Så de havde fået svar i hvert fald på den ene mail.   
 
Nr. 27 oplyste, at der er mange, som i den før omtalte facebook-gruppe, kritiserer bestyrelsen i GF og de 
beslutninger, som tages i foreningen.  
 
Nr. 31 kunne hertil oplyse, at særligt de opsatte ”Fiskeri forbudt” skilte havde fyldt meget i de drøftelser, 
som var i den pågældende facebook-gruppe.  
 
Nr. 31 foreslår, at skiltene tages ned, indtil der er truffet beslutning om disse er lovlige eller ej.   
 
Formanden var af den overbevisning, at GF skal bibeholde skiltene indtil der er kommet en afklaring. Tages 
skiltene først ned, er der ikke længere behov for at kommunen træffer en afgørelse. Men at skiltene 
selvfølgelig skal tages ned, såfremt der træffes en afgørelse om, at de er ulovlige.   
 
Nr. 3 havde konfronteret nogle af dem, som fisker i søerne, selvom der er opsat fiske-forbuds skilte. Nr. 3 
havde fået forevist et brev fra den tidligere borgmester i Egedal Kommune, hvoraf det fremgår, at det er 
tilladt at fiske i søerne. Nr. 3 mener derfor, at det er forkert at have skilte stående førend, der ikke er skabt 
klarhed.  
 
Nr. 30 oplyste at han havde snakket med borgmesteren om skiltene og det var ham, som har fået et brev, 
hvoraf det fremgik, at det var tilladt at fiske i søerne.  
 



Nr. 30 anførte tillige, at denne havde gennemgået generalforsamlingens referaterne. Han kunne kun se, at 
der var stillet forslag om fiskeforbud, men ikke at dette var vedtaget på generalforsamlingen.  
 
Den grønne mand oplyste, at det var helt korrekt, at beslutningen om at opsætte skiltene alene var drøftet 
på en generalforsamling, men at der ikke var stemt om et sådan forbud. Det var derimod en beslutning, 
som var truffet af den daværende bestyrelse på baggrund af drøftelserne på generalforsamlingen. 
Opsætning af de pågældende skilte måtte anses for at være indenfor det mandat, som var givet 
bestyrelsen.   
 
Den grønne mand bemærkede i øvrigt,  at så længe kommunen ikke er kommet med en udmelding ift. 
skiltene, så var det denne opfattelse, at disse var lovlige.   
 
Nr. 18 Henstillede til, at alle som godt kan lide at fiske tager hensyn til dem, som gerne vil have mere ro, så 
der er plads til alle. Der er modstridende interesser i GF, men lige nu er bestyrelsen i gang med at 
undersøge status ift. ejerskabet til de grønne områder. Indtil dette er afklaret, bør vi vente med at foretage 
os videre.  
 
Nr. 29 bemærkede, at GF har flotte grønne områder og at der tidligere kom mange udefra, som medbragte 
alt muligt. Vi kan ikke både have ret til at fiske og samtidig et ønske om ro. Det er et enten eller.  
 
Nr. 31 bemærkede, at denne selv bor ned til søen. Han har aldrig oplevet, at der er vildt mange, som er 
dernede.  
 
Formand fortalte, at det tidligere havde været tilfældet og det derfor havde været nødvendigt at træffe en 
række beslutninger, som hindrede, at de grundejere, som har grunde ned til søen, generes. Oprindelig 
havde der fx været en pergola ud for Bragesvej nr. 25 med et bord-bænkesæt. Desværre blev området 
indtaget af unge, som røg hash og spillede høj musik.  
 
Nr. 24 oplyser, at denne også bor lige ned til søen. Hun oplyste, at inden skiltene med fiskeforbuddet blev 
sat op, havde hun nærmest de, som fiskede inde på sin grund. Tænker, at det kunne være godt, hvis der 
kunne etableres nogle steder ved søen, hvor der var egentlige fiskepladser, så dem, som havde lyst kunne 
fiske uden at genere dem, som bor ud til søen.  
 
Konklusionen på drøftelserne vedr. fiskeforbudskiltene blev, at enhver beslutning må afvente GF drøftelser 
med Egedal Kommune.  
 
Fremmødte parceller:  
 

Antal deltagere Udleveret nr.  Adresse 

1 Kasserer Bjarkesvej 1  

2 30 Bjarkesvej 3 

3 22 Bjarkesvej 5 

4 33 Bjarkesvej 33 

5 5 Bjarkesvej 14 

6 32 Bjarkesvej 32 

7 28 Bragesvej 1 

8 31 Bragesvej 3 

9 19 Bragesvej 7 

10 23 Bragesvej 9 



11 14 Bragesvej 11 

12 24 Bragesvej 15 

13 18 Bragesvej 17 

14 13 Bragesvej 19 

15 Antenne-ansvarlig 
+ dirigent 

Bragesvej 25 

16 7 Heimdalsvej 9 

17 17 Hjaltesvej 12 

18 10 Hjaltesvej 14 

19 8 Hjaltesvej 16 

20 25 Hjaltesvej 30 

21 12 Idunsvej 2 

22 16 Idunsvej 4 

23 29 Idunsvej 17 

24 11 Jættevej 2 

25 6 Jættevej 11 

26 27 Krakasvej 6 

27 15 Krakasvej 14 

28 Formand Midgårdsvej 1 

29 26 Midgårdsvej 3 

30 21 Midgårdsvej 4 

31 20 Runevej 4 

32 1 Runevej 6 

33 3 Runevej 11 

34 Den grønne mand Ægirsvej 8 

35 Sekretær Runevej 8 

 
 
 
 


