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Grundejerforeningen KILENs general forsamling 23. februar 2015 
for året  2014 

på Parkskolen kl. 20.00 
 
Velkomst: 
 
Præsentation af den siddeende bestyrelse: 
Mogens Fyhn: web master  Sarpsborgvej     
Anne Sigaard Sekretær  Sarpsborgvej     
Morten Hermann: Kasserer  Forssavej     
Carsten Sørensen: Næstformand Forssavej     
Bert Petersen: Formand  Sarpsborgvej     
 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent      - Forsamling 
  2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2014 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2014   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand 
  5. Fremlæggelse af budget for året 2015   - 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 2014: 
  

Grønne områder: 
• Der er i år blevet brugt 19.500,- 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 af 
stierne. Dette beløb ligger på niveau med den normale udgift. 

• Der er ikke blevet afholdt arbejdslørdag i 2014 og bestyrelsen har ingen planer 
herom i 2015. 

• På de sidste to generalforsamlinger har vi diskuteret problemet med ’hundelorte’ på 
stien. De aftalte skilte er nu blevet sat forsvarligt fast, og der har ikke været nye 
episoder med hærværk. Det står dog noget hen i det uvisse og visse skilte har haft 
en reel effekt på problemet. 

 
Kommunens arealer: 

• Kommunen har ikke haft gang i væsentlig fældning af træer i vores område i det 
forgangne år. 

o I området mellem Sarpsborgvej 144 og 145 er stort set alle træer og buske 
blevet fjernet og kommunen har forsikret at man vil genbeplante. 

o I området ved legepladsen er der igen blevet fældet træer. 
o Kommunen fortsætter desuden strategien om i sektioner at lave kraftigt 

beskære buskene i området mellem den ydre sti og de opgrænsende 
matrikler. Bestyrelsen er dog bekendt med at nogle husejere mener at dette 
ikke at drastisk nok, da de mener ikke at have den samme udsigt som for 30 
år siden. 

 
 



Legeplads: 

• Bestyrelsen har igen aktiviteter haft på legepladsen i det forgangne år.  
   

Selskabelige aktiviteter: 
• Sankt Hans. En succes med ca. 100 fremmødte. 
• Bålet var som sidste år lavet af rafter fra Klosterheden. I modsætning til sidste år, 

havde vi ikke problemer med at få det til at brænde. 
 

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 tidligere referater fra generalforsamlingen, 
o se foreningens vedtægter.  

 
 Div.: 

• Det store emne på sidste års generalforsamling var forslaget om at vi som forening 
skulle gøre et forsøg på at få fibernet i området og dermed mulighed for den enkelte 
husejer at få super hurtigt internet. Bestyrelsen har med stor succes arbejdet videre 
med sagen. NOE har krævet at vi skulle skaffe en uforpligtende positiv 
tilkendegivelse fra mindst 50% af beboerne i området, inden man ville overveje 
sagen da vi ikke ligger inden for deres normale geografiske område. 

o Bestyrelsen har udvalgt 4 stikveje, hvor der er blevet omdelt informations 
materiale og efterfølgende lavet en underskriftindsamling. NOE har været så 
imponeret af vores informationsmateriale, at de har anmodet og lov til at 
bruge det som inspiration til deres eget. Underskriftindsamling gav følgende 
resultat: 

Sarpsborgvej 64-92                               69% 
Sarpsborgvej 94-112                             90% 
Sarpsborgvej 132-144                           80% 
Forssavej 92-110                                   90% 

Med andre ord en overvældende interesse. De indsamlede underskrifter er 
sendt til NOE. 

o NOE har accepteret dette som værende repræsentativt for området og 
bestyrelsen har dermed løftet vores del af opgaven. NOE skal nu på 
baggrund heraf vurdere om de sammen med ’ALTIBOX’ vil foretage en 
bindende underskrift indsamling.  

o Bestyrelsen følger jævnligt op på NOE for at få svar på om vi vil gå aktivt ind i 
vores område. Vi har pt. ikke kunne få et klart svar, men vi fortsætter med at 
lægge pres på. 

• Foreningens hjemmeside er desuden blevet brugt til kommunikation om dette emne 
og vi vil også fremadrettet holde denne del helt up-to-date. 

 
Det var beretningen for KILEN 2014. 
Nu skal forsamlingen vurdere og godkende bestyrelsens beretning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Regnskab: 
- Fremlægges af kasseren Morten Hermann 

 
2. Indkomne forslag/emner: 

- Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag eller emner til debat. 
  

3. Kommende budget + kontingent: 
- Fremlægges af kasseren Morten Hermann 

 
4. Bestyrelsesvalg: 

- Bestyrelsen modtager genvalg. 
- 1. suppleant , Jens Bendix modtager genvalg 
- 2. suppleant,  Jens Harder modtager genvalg 
 

5. 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 

 
6. Eventuelt: 

-  
-   


