
Referat 
 
 

Grundejerforeningen Kilen 
Ordinær generalforsamling 2009 

16. februar, 2009 
 
 
 
Velkomst og præsentation af den siddende bestyrelse 
 
Bert Petersen, formand  Sarpsborgvej  5 år 
Carsten Lauridsen, kasserer Sarpsborgvej  8 år 
Anne Sigaard, sekretær  Sarpsborgvej  1 år 
Mogens Fyhn  Sarpsborgvej  3 år 
Kenneth Knudsen  Forssavej  1 år 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Erik Clausen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var rettidigt varslet og annonceret ifølge vedtægterne.  
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Bert Petersen aflagde beretning for året 2008: 
 
Grønne områder: 

• Der har været høj aktivitet på det grønne område i 2008.  
• Der var fælles arbejdsdag den 29-3-08. 11 beboere fra foreningen mødte op og gjorde et 

stort stykke arbejde på øst-vest stien, blandt andet med beskæring af forsythia. 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 normal vedligeholdelse, som består af lettere træklipning, beskæring og ”flisning” af 
buske og træer. Endvidere er der slået græs i passende omfang langs stierne. At beløbet er 
lavere end det typiske, skyldes dels vores egen arbejdsindsats og dels den tørre sommer. 

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

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

• Udgifterne for disse aktiviteter afholdes først i 2009.  
• Bestyrelsen har modtaget en henvendelse angående mængden af hundeefterladenskaber i det 

grønne område. Bestyrelsen anerkender problemet, men vurderer ikke, at skilte eller anden 



form for påbud vil være et hensigtsmæssigt tiltag. De ansvarlige hundeejere anmodes om at 
rydde op efter sig. Denne anmodning vil også være at finde på foreningens hjemmeside. 

 
Kommunens arealer 

• Aftalen om at fælde mindst hver anden poppel ved legepladsen er blevet effektueret. 
• Kommunen har direkte kontaktet grundejerne ved den ”grønne lomme” 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 babygynge for den kommunale støtte, da den gamle var blevet 
ødelagt.  

• Der er desuden indkøbt materialer til at udskifte to fodboldmål på græsarealet neden for 
Sarpsborgvej 104. Dette vil ske til foråret.  

• Der kan igen søges om kommunal støtte i 2010.  
 
Selskabelige aktiviteter 

• Sankt Hans. Stormende og regnfuldt vejr. 40-50 fremmødte. 
 
Nyt fra kommunen 

• Byrådet har den 27-1-09 vedtaget en vindmølleplan, som afgrænser, hvor der i fremtiden 
kan opstilles møller. Der kan ikke opstilles møller i vores område. 

• Den forrige bestyrelse foreslog kommunen at lave en ny gang- og cykeltunnel under Vestre 
Ringgade, placeret ved den store blodbøg. Dette forslag blev ikke fulgt.  

 
Hjemmeside 

• Bestyrelsen har i februar etableret en hjemmeside: www. grundejerforeningen-kilen.dk, hvor 
man blandt andet kan: 

- få sat ansigter på medlemmerne af bestyrelsen. 
- se plan for det grønne område 
- se tidligere referater fra generalforsamlingen 
- se foreningens vedtægter 

 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
 
Regnskab for 2008 blev fremlagt og gennemgået af kasserer Carsten Lauridsen.  
 
 
4. Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen har planlagt en fælles arbejdsdag lørdag den 7-3-09, kl. 10.00, hvor der skal ske 
yderligere beskæring af bevoksningen ved øst-vest stien. 
 
Ellers ingen rettidigt indkomne forslag. 
 



 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
 
Budget for 2009 blev fremlagt og gennemgået af kasserer Carsten Lauridsen. Det årlige kontingent 
bliver for 2009 fortsat 350 kr. pr. husstand. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
6. Valg af bestyrelse samt to suppleanter 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Første suppleant Henrik Jørgensen og anden 
suppleant Jens Bendix modtog genvalg.  
 
 
7. Valg af revisorer samt to suppleanter 
 
Erik Clausen og Eigil Kaasgaard blev genvalgt som revisorer. Første suppleant Mette Bach og 
anden suppleant Therkel Ladegaard blev genvalgt. 
 
 
8. Eventuelt 
 

• Oprydning efter kommunens arbejde med det grønne område blev af nogle beboere oplevet 
som mangelfuld. 

• Der var forslag om at starte tidligere til næste års generalforsamling (i år kl. 20.00), men der 
var delte holdninger til dette.  

• Der kan ved behov ydes tilskud til fx kæder til private motorsave, der bruges i forbindelse 
med arbejde på de grønne områder.  

 
 
 
Referat v/ Anne Sigaard, 16-3-09 


