
      Struer februar 2016 
 

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 8. februar 2016 
for året 2015 

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 2015 - Formand 
  3. Aflæggelse af regnskab for året 2015   - Kasserer 
  4. Indkomne forslag      - Formand 
  5. Fremlæggelse af budget for året 2016   - 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 Gert Schilkowski 
 

2. Beretning ved formanden for året 2015: 
  

Grønne områder: 
• Der er i år blevet brugt 11.800,- 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 noget under niveau med den normale udgift (ca. 20.000). 

• Der er ikke blevet afholdt arbejdslørdag i 2015 og bestyrelsen har ingen planer om af 
afholde en offentlig arbejdslørdag i 2016. Derimod vil bestyrelsen af 
sikkerhedsmæssige årsager afholde en lukket arbejdslørdag hvor der vil blive fældet 
træer i området ved siden af Forsavej 104. Efterfølgende vil kommunen fortage 
genbeplantning. 

 
Kommunens arealer: 

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

 
Legeplads: 

• Bestyrelsen har igen aktiviteter haft på legepladsen i det forgangne år. Men vil 
fremlægge planer for 2016 under punkt 4.  

   
Selskabelige aktiviteter: 

• Sankt Hans. En succes med knap 100 fremmødte. 

• Bålet var denne gang udelukkende gren og kvas, som blev levet af Martin Laugesen. 
 

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 de sidste års generalforsamlinger 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 må desværre meddele at 
dette ikke bliver en realitet i den nærmeste fremtid, da Jysk Energi har valgt helt at 
indstille etableringen af fibernet. Bestyrelsen indstiller derfor sine aktiviteter med 
dette emne.  

 
Det var beretningen for KILEN 2015. 
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. 
- Bestyrelsen vil fremsætte forslag om renovering af legepladsen.(v. Morten Hermann) 

  
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 Bo Frøsig modtager valg 

 
6. Eventuelt: 

-  
-   


