
 Struer feb. 2004 
 

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 
på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30 

 
Velkomst: 
 
Præsentation af den siddeende bestyrelse: 
Bo Christensen: Grønne områder Forssavej  13 år 
Carsten Lauridsen: Kasserer  Sarpsborgvej    3 år 
Niels Opstrup: Sekretær  Sarpsborgvej    9 år 
Gert Schilkowski: Formand  Forssavej    7 år 
 
 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent      - Forsamling 
  2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2002 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2002   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand 
  5. Fremlæggelse af budget for året 2003   - Kasserer 
  6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter   - Formand 
  7. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter  - Formand 
  8. Eventuelt       - Dirigent 
 
 
 

1. Dirigent vælges: Bestyrelsen foreslår Erik Clausen 
 

2. Beretning ved formanden for året 2003: 
 
 

Grønne områder: 
 
- Der er i årets løb brugt godt 17.000 kr. til vedligeholdelse af området. For dette beløb 

har vi fået klippet, beskåret og fliset buske og træer. Endvidere slået græskanter to 
gange ved siderne på stierne. 

- En del generelle henvendelser om, at området ikke er holdt tilstrækkeligt med 
hensyn til ukrudt og slåning af siderne på cykel/gangstien. Det bliver intensiveret i 
2004. 

- Henvendelse igen i år fra en beboer på Sødertäljevej om generende træer mod hans 
have fra vores gønne område med oplysning om en servitut på maksimal højde for 
træer. Det var reelt en henvendelse som drejede sig om, at blade/nåle fra områdets 
træer til tider havnede i hans have (det er dog naturligt, at træer smider blade en 
gang om året !) – Der bliver pt ikke taget yderligere aktion på dette. 

- Servitut på max 6 meter høje træer i området (fælles såvel privat) eksisterer !!!! MEN 
er blevet ophævet i 1994 (vi har fået tinglysningen tilsendt). Der henstilles dog til, at 
man forsøger at efterleve den nu ”gamle” servitut, men altså ingen lov/krav herfor 
mere. 

- Lille sag omkring bevaringsværdig egetræ som beboer krævede fældet på grund af 
børns færden i træet. Beskyldning gik på udspionering fra børnenes side. Træet er 
blevet opstammet, så færden er blevet besværliggjort. Der gøres pt ikke mere. 

- Vi holder gerne på løvtræerne, især eg da de ikke gror så hurtigt. Sammen med 
kommunen har vi dog gået hele området igennem for træer som bør fældes (gul 
markering). 



- Vi tror stadig på, at en aftale med kommunen egentlig er den bedste løsning, hvor vi 
får mest valuta for pengene i henhold til erfaring fra den tidligere bestyrelse 
 

 
Kommunens arealer: 
- Planer om at renovere beplantning mod nord ud mod Kilen (start Q4-2004) 
- Problemer med at grundejere mod nord ud mod Kilen holder området uden for deres 

grund med fældning/slåning m.v. Kommunen vil nok indføre en regel, som tillader 
folk at slå græs m.v. op til én meter uden for deres grund i dette område. Sagen har 
noget med naturlig områdebevaring at gøre. 

 
Kommunens veje: 
- 4 Forssaveje i vores område har fået ny asfalt. Der mangler to veje endnu. Den 

ansvarlige fra Teknisk forvaltning har planlagt besøg af Forssavejene i år for at 
vurdere om de trænger til ny asfalt. Dette sker dels ved computer beregning dels ved 
egen skøn (sikkerheds risiko). Der bliver dog rimelig sikkert heller ingen ny asfalt i år 
på grund af økonomi !  

 
 
Legeplads: 
- Legehus er blevet malet/træbehandlet anden gang. Taget er blevet lappet for huller i 

tagpap. Der er installeret bord/bænk i huset. Vinduer er blevet smadret. Der sættes 
ikke nye i. Nyt tagpap overvejes i 2004. 

- Der er påkørt 8 rummeter nyt sand 
- Rensning + behandling af tårn/borde pågår 
- Søgte midler fra kommunen er gået igennem (3000kr+moms –> ialt 3750kr). Der er 

for beløbet indkøbt nyt gyngestativ samt godkendte gynger for beløbet. 
Gyngestativet påtænkes opsat i marts 2004. 

- Kommende krav om sikkerheds godkendelse af legepladsen kan blive en realitet. 
 
 

Generelt: 
- Der har i 2003 været en del flere myg i området end normalt. Årsagen hertil er 

sandsynligvis indføringen af ny automatik til styring af slusen henne ved dæmningen. 
Kommunen indrømmer at den nye automatik aldrig har virket efter hensigten. Det vil 
sige ingen saltvand ind. Styringen er pt sat ud af drift og den gamle manuelle metode 
er genetableret indtil der er ”styr” på situationen. Grundejerforeningen har sendt en 
skrivelse til kommunen, hvor vi beder om en objektiv forklaring på den øgede 
mængde af myg i området. Vi har endnu ikke modtaget svar herfor. 

 
 
Selskabelige aktiviteter: 
- Sankthans, som blev en noget våd omgang med få fremmødte. 
- Jubilæums arrangement (vinsmagning) i forlængelse af GF2004 blev aflyst pga 

mangel på tilmeldinger. 
 
 

Selve foreningen: 
- Frafald i bestyrelsen før jul (Grethe Overgård) 

 
 
Det var beretningen for KILEN 2003. 
Nu skal forsamlingen vurdere bestyrelsens beretning. 

 
 



3. Regnskab 
- Fremlægges af kasseren Carsten Lauridsen 
 

 
4. Indkomne forslag: 

- Kontingent forhøjelse (se bilag 1) 
 
 

5. Kommende budget + kontingent 
- Fremlægges af kasseren Carsten Lauridsen 

 
 

6. Bestyrelsesvalg 
- Alle bestyrelsens 4 medlemmer modtager genvalg 
- Jesper Andersen opstiller til bestyrelses medlem  
- 1. suppleant                   ??? 

2. suppleant Jens Bendix modtager genvalg 
 
 

7. Revisorvalg 
- Bente Vestergaard modtager genvalg som revisor 1 
- Erik Clausen modtager genvalg som revisor 2 
- 1. suppleant Henning Pedersen modtager genvalg 

2. suppleant Therkel Ladegaard modtager genvalg 
 
 

8. Eventuelt 
- Forslag til legeplads redskaber/indretning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 
Til dirigenten. 
 
 
Program: 
  0. Velkomst ved formanden 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent      - Forsamling 
  2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2003 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2003   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand 
  5. Fremlæggelse af budget + kontingent for året 2004 - Kasserer 
  6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter   - Formand 
  7. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter  - Formand 
  8. Eventuelt       - Dirigent 
 
 
 
Dirigent: 
  

- Skal efter dirigentvalg styre generalforsamlingen som ordstyrer 
- Skal afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og 

stemmeafgivning ( § 10 ) 
- Skal konstatere at generalforsamlingen afholdes i februar måned i Struer ( § 8 ) 
- Skal konstatere at der er rettidigt indkaldt 14 dage før i husomdelt avis ( § 8 ) 
- Skal konstatere at der er omdelt separat skriftlig indkaldelse ( § 8 ) 
- Skal underskrive referat fra generalforsamlingen sammen med formanden ( § 10 ) 

 



Bilag 1 til generalforsamling: 
 

 
 
 



Bilag 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




