Struer februar 2011

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 21. februar 2011
for året 2010
på Parkskolen lokale 25 kl. 20.00
Velkomst:
Præsentation af den siddeende bestyrelse:
Mogens Fyhn:
web master
Sarpsborgvej
Anne Sigaard
Sekretær
Sarpsborgvej
Carsten Lauridsen: Kasserer
Sarpsborgvej
Henrik Jørgensen: Næstformand
Sarpsborgvej
Bert Petersen:
Formand
Sarpsborgvej
Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2010
3. Aflæggelse af regnskab for året 2010
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for året 2010
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
8. Eventuelt
1.

Dirigent vælges: Bestyrelsen foreslår Erik Clausen

2.

Beretning ved formanden for året 2010:

-

Forsamling
Formand
Kasserer
Formand
Kasserer
Formand
Formand
Dirigent

Grønne områder:
- Den 13/3 2010 havde bestyrelsen, som annonceret ved generalforsamlingen sidste
år, inviteret til en arbejdsdag på stien. På trods at nogle tilkendegivelser fra beboere
fra Södertäljevej var det kun bestyrelsen og deres respektive familier der mødte op.
Hvilket må sides at være en skuffelse set i lyset af de foregående år. Vi beskar de
sidste forsytia ved Sarpsborgvej 35, samt området på nord-syd stien ved Forsavej
56. Der blev desuden fældet nogle træer langs nord-syd stien på den sydlige
halvdel.
På trods af den manglende opbagning ønsker bestyrelsen at gentage arrangementet
i år, da vi synes det er sjovt og da vi håber at andre beboere fra området vil komme
og være med.
- Der er i årets løb brugt ca. 19.000 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. Dette beløb ligger på niveau med den normale udgift. Der er yderligere brugt
ca. 31.000 kr på renovering:
o I Februar 2010 har kommunen gennemført den sidste beskæring af de aftalte
områder:
- Området ved Sarpsborgvej 33-35
Der blev sået græs i disse arealer i foråret 2010.
- Kommunen er efter aftale påbegyndt den sidste etape af renovationen af nord-syd
stien, dette gælder området omkring:
o ved Forssavej 54-56
Der vil til foråret blive genbeplantet, jvf. forslag fra bestyrelsen.

-

På den opkomne arbejdslørdag vil vi igen tage fat på nord-syd stien, hovedsageligt
beskæring af forsytia i den nordlige halvdel og træfældning i den sydlige halvdel.

Kommunens arealer:
- Kommunen har ikke haft nævneværdige aktiviteter i vores område i det forgangne
år.
Legeplads:
- Der er ikke fortaget ændringer i det forgangne år.
Selskabelige aktiviteter:
- Sankt Hans. En stor succes med ca. 100-150 fremmødte.
- Bålet var knap så stort som det plejer.
- Årets nyskabelse var friskbagte pandekager, hvilket var en stor succes hos især de
mindste.
Web-side:
- Bestyrelsen har gennem året vedligeholdt 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 2010.
Nu skal forsamlingen vurdere og godkende bestyrelsens beretning.

3.

Regnskab:
- Fremlægges af kasseren Carsten Lauridsen

4.

Indkomne forslag/emner:
- Afholdelse af arbejdsdag d. 12/3 kl. 10, hvor vi vil fortage yderligere beskæring af
forsytia på nord-syd stien.
- Bestyrelsen synes at området ud for Frosavej 54-56 set meget usselt ud, og har i
samarbejde med Flemming Jørgensen fra Struer Kommune fremskaffet en plan og
et tilbud på 26.000 kr.
- Bestyrelsen er i færd med at undersøge mulighederne for at placere en norsk granit
blok (Med reference til den norske by Sarpsborg) på græsset ud for Forsavej 102.
- Bestyrelsen arbejder med idéen om at plante nogle træer i området omkring
Sarpsborgvej 33-35, dette for at undgå at området bliver helt bart når de store
fyrtræer skal væk.

5.

Kommende budget + kontingent:
- Fremlægges af kasseren Carsten Lauridsen

6.

Bestyrelsesvalg:

-

Hele bestyrelsen modtager genvalg.
1. suppleant , Jens Bendix modtager genvalg
2. suppleant, Jens Harder 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:
-

