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Grundejerforeningen KILENs general forsamling 23. februar 2017
For året 2016 på Parkskolen kl. 20.00
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1. Dirigent vælges: Bestyrelsen foreslår Erik Clausen
2. Beretning ved formanden for året 2016:
Grønne områder:
Der er i år blevet brugt næsten 33.000,- kr til vedligeholdelse af området. For dette
beløb har vi fået
a)
Normalt vedligehold som består af lettere træklipning, beskæring
og fliset buske og træer. Endvidere slået græskanter i passende omfang ved
siderne af stierne.
b)
Fældning og flisning af skoven i vest-enden af den øst-vest stien.
c)
Genplantning af skoven i vest-enden.
Det sidste punkt gør, at det samlede beløb ligger væsentlig over hvad med den
normale udgift (ca. 20.000) til vedligehold af det grønne område.
Bestyrelsen har af sikkerhedsmæssige årsager afholdt et par lukkede
arbejdslørdage. På en lørdag blev godt halvdelen af træerne i skoven i området ved
siden af Forssavej 104 fældet og fliset. Resten af skoven ordnede kommunen. På
en senere arbejdslørdag blev den producerede flis spredt ud mellem de ny plantede
træer.

I det forgangne år har bestyrelsen undersøgt hvad det vil koste at få kommunen til
at rydde og salte øst-vest stien. Kommunen har foreslået et betalingsmodel hvor vi
betaler fra gang til gang. Opgaven er bestilt hos kommunen.
Legeplads:
I 2016 har bestyrelsen stået for at få udskiftet væsentlige dele af legepladsen i
henhold til planerne fremlagt ved sidste generalforsamling. Der er kommet en ny
trækant rundt om legepladsen, og der er indført en ny klatre og balance opstilling.
Det er udført i lærketræ. Bestyrelsen er godt tilfredse med den opdaterede
legeplads.
Selskabelige aktiviteter:
Sankt Hans. En succes med ca 100 fremmødte. Bålet ville ikke rigtig brænde trods
halm og tændvæske. Bålet var simpelthen for vådt. Derfor er der store dele af bålet
tilbage. Med henblik på dette års Sankt Hans har vi valgt at lade det stå.
Web-side:
Hjemmesiden www.grundejerforeningen-kilen.dk trænger til en mindre opdatering.
Dette vil blive foretaget snarest.
Det var beretningen for KILEN 2016.
Nu skal forsamlingen vurdere og godkende bestyrelsens beretning.
1. Regnskab:
- Fremlægges af kasseren Morten Hermann
2. Indkomne forslag/emner:
- Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag eller emner til debat.
3. Kommende budget + kontingent:
- Fremlægges af kasseren Morten Hermann
4. Bestyrelsesvalg:
- Morten Herman og Carsten Sørensen modtager ikke genvalg.
- Anne Siggard, Bert Petersen og Mogens Fyhn modtager genvalg.
- Som nye bestyreselsmedlemmer forslåes
Bo Frøsig (Sarpsborgvej 37)
Tina Bendix
- 1. suppleant , Jens Bendix modtager genvalg

- 2. suppleant, Jens Harder modtager genvalg
5. Revisorvalg:
- Erik Clausen modtager genvalg som revisor 1
- Eigil Kaasgaard modtager genvalg som revisor 2
- 1. suppleant Mette Bach modtager genvalg
- 2. suppleant Morten Herman modtager valg
6. Eventuelt:

