
Struer februar 2021

Grundejerforeningen KILENs generalforsamling 23. februar 2021 
Online kl. 20.00

Velkomst ved formanden

Præsentation af den nuværende bestyrelse: 

Mogens Fyhn Formand Sarpsborgvej 27
Bo Frøsig  Sekretær Sarpsborgvej 37
Christian Nørremark Jensen Kasserer Sarpsborgvej 88
Søren Johansen Næstformand Sarpsborgvej 72
Nickolai Lisbjerg Medlem Forssavej 68

 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent - Forsamling 
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 2020 - Formand 
3. Aflæggelse af regnskab for året 2020 - Kasserer 
4. Indkomne forslag samt bestyrelsens forslag - Formand 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for året 2021 

- Kasserer 
6. Valg af bestyrelse samt 1 suppleant - Formand 
7. Valg af 1 revisorer samt 1 suppleant - Formand 
8. Eventuelt - Dirigent 

1. Dirigent vælges: Bestyrelsen foreslår Gert Schilkowski
 
2. Beretning ved formanden for året 2020-2021: 

Grønne områder: 

Der er i år blevet brugt ca 23.000,- kr til vedligeholdelse af området. For dette beløb
har vi fået 

a) Græsklipning af området ud til nord-syd og øst-vest stierne
b) Normalt vedligehold bestående af lettere træklipning og 

beskæring



Legeplads: 

Årets hovedaktivitet har drejet sig om renovering af legepladsen. Der har vi 
foretaget en lang række forbedringer og ny-etablering:

1. Legehuset har fået nyt tag
2. Legehuset er blevet malet
3. nyt gyngestativ*
4. nyt baby gyngestativ*
5. rutsherør på en høj
6. nye borde-bænke sæt
7. nyt flis på hele pladsen

*færdiggøres når flisen er lagt ud. Dette kommer til at ske over snarest.

Der mangler en trappe op – den planlægges bygges også snart i en bildæk-
konstruktion.
 
Med dette har vi igen en præsentabel legeplads i området der forhåbentlig kommer 
mange til gavn. Den samlede pris bliver ca. 50.000 kr

Billeder fra legepladsen:

Figure 1: Det grønne område som hører under 
grundejerforeningen



Figure 2: Opbygning af rutsherøret

Figure 3: Flisen er klar til udjævning



Selskabelige aktiviteter: 

Sankt Hans: Bålet var på plads men forsamling forbuddet forhindrede at 
arrangementet blev gennemført. Nu ligger kvas-bunken klar dernede ved Kilen til 
den kommende Skt. Hans.



Web-side: 

Opdateret med referater og beretninger fra sidste generalforsamling. 
 
Andre aktiviteter:

I 2020 fortsatte traditionen hvor bestyrelsen uddeler en velkomstgave til tilflyttere til 
området. Der blev i alt uddelt 6 gaver i det forløbne år. Dette er en markant forøgelse
i forhold til 2019 hvor det var 3.

Det var beretningen for Grundejerforeningen Kilen 2020-2021. 
Nu skal forsamlingen vurdere og godkende formandens beretning. 

3. Regnskab: 
- Fremlægges af kasseren Christian Nørremark

4. Indkomne forslag/emner: 
- Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag eller emner til debat. 

5. Kommende budget + kontingent: 
- Fremlægges af kasseren Christian Nørremark 

6. Bestyrelsesvalg: 
Undertegnede modtager ikke genvalg, men Christian, Bo, Nickolai og Søren 
genopstiller. 

Som nyt bestyrelsesmedlem forslår vi Rene Præstholm, Sarpsborgvej 174 
som modtager valg
 
-Suppleant, Mogens Fyhn (Sarpsborgvej 27) modtager valg til denne post

7. Revisorvalg: 

Carsten Lauridsen (Sarpsborgvej 110) modtager genvalg som revisor

Suppleant Mette Bach (Sarpsborgvej 13) modtager genvalg

8. Eventuelt:

Christian har ordet.


