
Referat 
Ordinær generalforsamling den 17-2-2014

Grundejerforeningen Kilen
1. Valg af dirigent.
Erik Clausen blev, traditionen tro, valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var ikke indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
Ved første annoncering havde Ugeavisen desværre trykt en forkert dato og ugedag. 
Annonceringen blev gentaget - denne gang korrekt - men med kun 12 dages varsel i stedet for de 
foreskrevne 14 dage. Den trykte indbydelse blev husstandsomdelt ugen før generalforsamlingen.
De fremmødte godkendte indkaldelsen og ønskede at gennemføre generalforsamlingen. Fra 
forsamlingen var der forslag om, at man fremadrettet overvejer at lave en vedtægtsændring, der 
afskaffer den hidtil obligatoriske avisannoncering. Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse.
2. Bestyrelsens beretning for 2013 v/ formand Bert Petersen
Se beretning 2013. 
Udover det, der fremgår af beretningen, orienterede Bert om opsætning af "hundelorteskilte" og 
opsætning af solceller. Se hjemmesiden for nærmere oplysninger om sidstnævnte. 
3. Regnskab 2013 v/ kasserer Morten Hermann
Regnskabet gennemgået. Ingen kommentarer. Godkendt.
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling. Bestyrelsen har selv et punkt, fibernet, men 
dette behandles under eventuelt. 
5. Budget 2014 v/ kasserer Morten Hermann
Morten gennemgik budget 2014. Bestyrelsen vil fremadrettet overveje, om punktet 
"gebyrindtægter" skal være med. 
Kontingent: Fortsat 350 kr /år. 




6. Valg af bestyrelse samt to suppleanter
Alle bestyrelsesmedlemmer er genvalgt: Bert Petersen, Mogens Fyhn, Morten Hermann, Carsten 
Sørensen og Anne Sigaard. 
Jens Bendix - 1. suppleant.
Jens Harder - 2. suppleant.
7. Valg af revisorer samt to suppleanter
1. Revisor - Erik Clausen. 
2. Revisor - Eigil Kaasgaard. 
Suppleanter: Mette Bach og Terkel Ladegaard. 
8. Eventuelt
• Fibernet:  Mogens holdt på vegne af bestyrelsen et oplæg om fibernet. Konklusion: Bestyrelsen 

arbejder videre med at undersøge mulighederne og opbakningen. Forslag: Lav en gruppe på 
Facebook. 

• Spørgsmål:  Må man drive liberalt erhverv i kvarteret? Konklusion: Det er kommunens 
anliggende, så henvendelsen må rettes der til. 

• Spørgsmål: Er det muligt at bede kommunen om at rydde den øst-vest vendte sti ved glatføre? 
Konklusion: Vi kan spørge kommunen. Igen, igen. Bert tager sig af det. Hvis vi får et nej, kan vi 
indhente et tilbud på en pris fra kommunen. 

Ref. Anne Sigaard


