
 Struer feb. 2005 
 

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 3. marts 2005 
for året  2004 

på Parkskolen lokale 27 kl. 19.30 
 
Velkomst: 
 
Præsentation af den siddeende bestyrelse: 
Bo Christensen: Grønne områder Forssavej  14 år 
Jesper Andersen Event Manager Forssavej    6 år 
Carsten Lauridsen: Kasserer  Sarpsborgvej    4 år 
Niels Opstrup: Sekretær  Sarpsborgvej    10 år 
Gert Schilkowski: Formand  Forssavej    8 år 
 
 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent      - Forsamling 
  2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2004 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2004   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand/Kasserer 
  5. Fremlæggelse af budget for året 2005   - 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 2004: 
 
 

Grønne områder: 
 
- Der er i årets løb brugt godt 18.000 kr. til vedligeholdelse af området. For dette beløb 

har vi fået klippet, beskåret og fliset buske og træer. Endvidere slået græskanter 4 
gange ved siderne på stierne. 

- Henvendelse fra en beboer på Sødertäljevej om flere generende fyrre træer mod 
hans have fra vores grønne område. Beboeren fik af grundejerforeningen lov til selv 
at fælde ét træ og rydde op efter fældningen. Alle er tilfredse. 

- Fortsat lille sag omkring bevaringsværdig egetræ, som beboer krævede fældet på 
grund af børns færden i træet. Sagen blev fra beboerens side politi anmeldt, hvor 
blandt andet grundejerforeningen fik en tilsigelse for syn på sagen. Siden politiets 
indblanding synes der ro omkring sagen. Træet står der endnu. 

- Vi holder gerne på løvtræerne, især eg da de ikke gror så hurtigt. Sammen med 
kommunen blev området gennemgået for træer som skulle fældes (gul markering). 

- Efter stormen den 8. januar var flere større træer væltet ud over sti området. 
Grundejerforeningen fik rimelig hurtigt disse fjernet, hvor rester herfra blev lavet til 
flis på området af kommunen. Rødder forbliver pga. for stor økonomisk udgift. 

- 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. Dog har 
vi opstrammet forventningerne til arbejdets udførelse i forståelse med kommunen 
(proaktivitet). Endvidere bliver der gjort en ekstra indsats i år omkring rosenbedet i 
det nordvestlige hjørne. 



 
 
Kommunens arealer: 
- Planen om at renovere beplantning mod nord ud mod Kilen er påbegyndt. 
- Grundejere, med tæt skel bevoksning i området og ønske om øget udsigt ud over 

Kilen fra deres grund, kan kontakte Teknisk forvaltning (Flemming Jørgensen) for 
håndtering af emnet. 

- Storm ramte træer, som endnu ikke fjernet eller rettet op kan nemmest meldes til 
kommunen (Teknisk forvaltning – Flemming Jørgensen). Grundejerforeningen kan 
dog også være behjælpelig, som ved Sarpsborgvej 112.  

- Problemer med at grundejere mod nord ud mod Kilen holder området uden for deres 
grund med fældning/slåning m.v. Kommunen har nu informeret alle grundejere i 
området, som tillader folk at slå græs m.v. op til én meter uden for deres grund i 
dette område. Sagen har med naturlig områdebevaring at gøre. 

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

Den ansvarlige fra Teknisk forvaltning har planlagt besøg af Forssavejene i foråret 
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 har fået fast tagoverflade på grund af dårligt/medtaget tagpap. 
- Der er opsat nyt gyngestativ med nye godkendte gynger. Baby gyngen er især blevet 

rost meget af flere forældre 
 
 

Generelt: 
- Skift til Thyholm Sparekasse har øget renteindtægten med en faktor 10. 

 
 
Selskabelige aktiviteter: 
- Sankthans. Efter opklaring kom der temmelig mange mennesker. 

 
Selve foreningen: 
- Nyt medlem indvalgt ved sidste general forsamling – Jesper Andersen. 

 
 
Det var beretningen for KILEN 2004. 
Nu skal forsamlingen vurdere og godkende bestyrelsens beretning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Regnskab 
- Fremlægges af kasseren Carsten Lauridsen 

 
 

4. Indkomne forslag: 
- Legepladsens udvikling / Carsten Lauridsen (se bilag) 
- Den gamle bestyrelses mål var de første 10 år at få området beplantet. Den nye 

bestyrelses mål er at forbedre området på forskellige vis, så det bliver andet end  
bare en vedligeholdelses gruppe. Nu starter vi med legeplads området, som er vores 
kæphest lige nu (måske også fordi vi alle har børn, men som tiden går oplever mere 
og mere interaktivitet fra ungernes side. De skal have et alternativ, som f.eks. en 
indbydende/udfordrende legeplads, dog inden for visse rammer). Vi er jo valgt af 
medlemmerne til bestyrelsen. Vi har valgt at bruge de indkomne midler på denne 
måde. Det går langsomt, men sikkert. Andre foreninger har selvfølgelig større midler 
men betaler også 5-600 / 1200 kroner om året. Så kan der foregå noget. Et 
interessant regne stykke kunne være at se på hvad den enkelte husstand rent faktisk 
bidrager med til dette projekt. 

- Fondsmidler er blandt andet friluftsrådet, som råder over tips og lotto midler for over 
60 mill kroner om året. År 2003 fordelt på 1500 sager fra 1000 kroner til 250.000 
kroner typisk i forhold 1:1 (altså 50%). 

 
 

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

 
 

6. Bestyrelsesvalg 
- Alle bestyrelsens 5 medlemmer modtager genvalg 
- 1. suppleant Bert Pedersen modtager genvalg 
- 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 
-   
-   
-   
-   
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Grundejerforeningen KILENs general forsamling 3. marts 2005 
Til dirigenten. 
 
 
Program: 
  0. Velkomst ved formanden 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent      - Forsamling 
  2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2004 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2004   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand 
  5. Fremlæggelse af budget + kontingent for året 2005 - 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 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Grundejerforeningen ”Kilen” 
v. Formand Gert Schilkowski 
Forssavej 82 
7600 Struer 
 

 
 

Struer d. 2.Februar 2005 

 
 
 
Forslag om ”Målsætning for legepladsens udvikling”  
 
Dette forslag om ”målsætning for legepladsens udvikling” er generet i grundejerforeningens bestyrelse til fremsætning 
på den ordinære generalforsamling 3. februar 2005. 
 
Baggrunden er at redskaberne i dag er målrettet mod små børn, mens legepladsen generelt fremtræder slidt og ikke 
efterlader et godt synsindtryk. Dette ønskes forbedret ved at tilføre nye legeredskaber og gennem målrettet valg af 
materialer og indretning. Dette er nærmere beskrevet i målsætningen som er vedlagt som bilag. 
 
Bestyrelsen ønsker at øge legepladsens værdi for området, ved at følge omtalte mål gennem de kommende 3-4 år. 
Over denne periode forventer bestyrelsen at investerer op til kr. 30 000 af foreningens midler i udvikling og forbedring 
af legepladsen. Omfanget af forbedringer afhænger af om der opnås ekstern finansiering via fonde og f.eks. 
Friluftsrådet. Der arbejdes efter, at der for hovedpartens vedkommende kan opnås 1:1 finansiering, således at den 
samlede investering bliver op til ca. kr. 60 000. 
 
Grundet behovet for ekstern finansiering ønsker bestyrelsen at høre generalforsamlingen om nedenstående:  

1. Kan generalforsamlingen tilslutte sig målsætningen for legepladsens udvikling? 
2. Kan generalforsamlingen tilslutte sig nedenstående finansieringsmodel? 

 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Kassereren i Grundejerforeningen ”Kilen” 
Carsten Lauridsen  
Sarpsborgvej 110 
7600 Struer 
 
 
 
 
 



Målsætning for legepladsens udvikling. 
 
Formål:  

Legepladsen skal fremstå som et aktiv for området ved både at være attraktiv for børn op til 12-14 år og 
indbydende for voksne, således at forældre har lyst til at opholde sig på legepladsen sammen med deres børn. 

 
Mål:  

Redskaber:  
Der ønskes indrettet legeredskaber, der er interessante for lidt større børn. Redskaberne skal inspirere til fysisk 
udfoldelse og/eller til kreativ leg. Der skal desuden være mulighed for ordentlige siddepladser for voksen. 
Legeredskaberne skal overholde de gældende retningslinier. 
 
Materialevalg:  
Materialerne skal være ”naturlige” og falde godt ind i omgivelserne. Dvs. at nye tiltag vil være inspireret af 
naturlegepladser. 
 
Indretning: 
Legepladsen skal være tydeligt afgrænset, hvilket får den til at fremstå afsluttet og mere indbydende. 
Legepladsen skal i størst mulig grad benytte sig af den eksisterende beplantning, til at etablere et hyggeligt og 
naturligt miljø på legepladsen.  

 
Rammer: 

Finansiering: 
Forbedringerne ønskes gennemført uden at påvirke det nuværende kontingent niveau. Dette betyder: 

1. Forbedringerne skal gennemføres over 3-4 år. 
2. Foreningen kan maksimalt investere ca. kr. 30 000,- 
3. Forbedringernes omfang er afhængigt af mulighederne for opnåelse af ekstern finansiering.  
4. Der vil blive søgt fonde og evt. friluftsrådet med henblik på 1:1 finansiering. 

 
Fysiske rammer: 
Den nuværende placering af legepladsen fastholdes.  
Der er mulighed for at det nuværende areal på ca. 12m*15m vil blive udvidet med størrelsesorden 6m*6m eller 
9m*9m. Denne udvidelse vil sandsynligvis blive lagt mellem træerne syd for legepladsen. 

  
Der ønskes etableret mulighed for boldspild. 
Nord for den eksisterende legeplads vil kommunen rydde et areal med henblik på opstilling af fodboldmål. Målene 
placeres således, at de mindre børn i og omkring sandkassen ikke generes. Det er desuden vurderet at naboer 
ikke vil kunne generes af boldspil på stedet. 
 



Gennemførelse:  
Fase 1 (2005): 

Dette er lagt ind i 2005 budgettet. 
• Der opstilles fast bord og bænke på den eksisterende legeplads. Materialerne vil være gennemskårne lærke 

stammer. 
• Der etableres mulighed for boldspild, ved at rydde beplantning, så græs og opstille fodboldmål. 
• Vedligehold på rutchebanen. 

 
Fase 2 (2007-8): 

• Nye legeredskaber. (Mulige legeredskaber se billeder.) 
• Indramning af legepladsen. 
• Nyt faldunderlag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stilen på bord og bænke. 

 
 

 
Eksempler på mulige aktiviteter: 
1) Balance  

 
 
 

 



2) Balancebom 

 
3) Flintstone 

 
4) Dinosaurer 
 

 




