
      Struer februar 2009 
 

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 16. februar 2009 
for året  2008 

på Parkskolen lokale 25 kl. 20.00 
 
Velkomst: 
 
Præsentation af den siddeende bestyrelse: 
Mogens Fyhn:    Sarpsborgvej    3 år 
Anne Sigaard Sekretær  Sarpsborgvej    1 år 
Carsten Lauridsen: Kasserer  Sarpsborgvej    8 år 
Bert Petersen: Formand  Sarpsborgvej    5 år 
Kenneth Knudsen:    Forssavej    1 år 
 
 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent      - Forsamling 
  2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2008 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2008   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand 
  5. Fremlæggelse af budget for året 2009   - 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 2008: 
 
 

Grønne områder: 
- 2008 har i høj grad været karakteriseret ved høj aktivitet i det grønne område. 
- Den 29/3 2008 tog ca. 11 mand M/K udfordringen op og fik gjort et stort stykke 

arbejde på øst-vest stien. Hovedsagelig beskæring af forsytia. Bestyrelsen betragter 
dette som en succes til efterfølgelse! 

- Der er i årets løb brugt knap 12.000 kr. til vedligeholdelse af området. For dette 
beløb har vi fået normalt vedligehold som består af lettere træklipning, beskæring og 
fliset buske og træer. Endvidere slået græskanter i passende omfang ved siderne på 
stierne. At beløbet er lavere end det typiske, skyldes vores egen beskæring samt 
den tørre sommer. 

- I efteråret har kommunen gennemført den resterende beskæring af de aftalte 
områder: 
- T-krydset mellem øst-vest og nord-syd sti 
- Områder ved Forssavej 78 
Der vil blive sået græs i disse arealer til foråret. 

- Kommunen har ikke mødt nogen uforudsete problemer og mener derfor stadig at 
kunne holde sig inden for deres oprindelige ramme på 50.000kr. 

- Udgifterne for disse aktiviteter afholdes først i 2009. 
- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedrørende mængden af hunde 

efterladenskab i det grønne område. Bestyrelsen erkender problemet, men vurdere 
ikke at skilte eller anden form for påbud vil være tjenligt.  De ansvarlige hundeejere 



anmodes om at fjerne disse efterladenskaber. Denne anmodning vil også være at 
finde på foreningens hjemmesidde. 

 
 
Kommunens arealer: 
- Aftalen om at fælde mindst hver anden poppel ved legepladsen er blevet effektueret. 
- Kommunen har direkte kontaktet grundejerne ved den ’grønne lommer’ mellem 

Sarpsborgvej 144 og Sarpsborgvej 146 vedrørende mulig beskæring af træer og 
buske. For området længst oppe mod stamvejen er dette tilbud blevet afslået. 

 
 

Legeplads: 
- Der er blevet indkøbt en ny baby-gynge for den kommunale støtte, da den gamle var 

blevet ødelagt. 
- Bestyrelsen er blevet kontakter af en beboer vedrørende et ødelagt fodboldmål ud 

for Sarpsborgvej 114. Der er for den kommunale støtte blevet købt materialer til at 
begge mål kan udskiftes. Dette vil ske til foråret. 

- Der kan igen søges om kommunal støtte i 2010. 
    

 
Selskabelige aktiviteter: 
- Sankt Hans. Stormene og regnfuldt vejr og 40-50 fremmødte. 

 
 

Nyt fra kommunen: 
- Byrådet har d. 27/1 2008 vedtaget en vindmølleplan, som afgrænser hvor der i 

fremtiden kan opstilles møllen. Der kan ikke opstilles møllen i vores område. 
- Den forrige bestyrelse for i et høringssvar til kommunen med det forslag at lave en 

ny gang/cykel tunnel under Vester Ringgade placeret ved den store blodbøg. Dette 
forslag er ikke blevet fulgt. 

 
 

Web-side: 
- Bestyrelsen har i februar etableret en hjemme side: www.grundejerforeningen-

kilen.dk, hvor man bl.a. kan  
o få sat et ansigt op medlemmerne af bestyrelsen, 
o se plan for det grønne område, 
o se tidligere referater fra generalforsamlingen, 
o se foreningens vedtægter. 

 
 
Det var beretningen for KILEN 2008. 
Nu skal forsamlingen vurdere og godkende bestyrelsens beretning. 

 
 
 
 

3. Regnskab: 
- Fremlægges af kasseren Carsten Lauridsen 

 
 

4. Indkomne forslag/emner: 
- Afholdelse af arbejdsdag d. 7/3 kl. 10, hvor vi vil fortage yderligere beskæring af 

forsytia på øst-vest stien. 
 



  
5. Kommende budget + kontingent: 

- Fremlægges af kasseren Carsten Lauridsen 
 
 

6. Bestyrelsesvalg: 
- Alle medlemmer modtager genvalg 
- 1. suppleant , Henrik Jørgensen modtager genvalg 
- 2. suppleant, Jens Bendix modtager genvalg 
 

7. Revisorvalg: 
- Erik Clausen modtager genvalg som revisor 1 
- Eigil Kaasgaard modtager genvalg som revisor 2 
- 1. suppleant Mette Bach modtager genvalg 
- 2. suppleant Therkel Ladegaard modtager genvalg 

 
 

8. Eventuelt: 
-   
-   
-   
-   
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundejerforeningen KILENs general forsamling 16. februar 2007 
Til dirigenten. 
 
 
Program: 
  0. Velkomst ved formanden 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent      - Forsamling 
  2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2006 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2006   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand 
  5. Fremlæggelse af budget + kontingent for året 2007 - 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 ) 

 
 


