Referat
Grundejerforeningen Kilen
Ordinær generalforsamling 2011.
21. februar, 2011

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 2010:
Grønne områder:
•

•
•
•
•

Der var fælles arbejdsdag i marts 2010. Bestyrelsen med familie mødte op og gjorde et stort
stykke arbejde på øst-vest stien, med træfældning og andet. En hyggelig dag, om end med et
noget skuffende fremmøde! På trods af den manglende opbakning ønsker bestyrelsen at
gentage arrangementet i år i håb om, at flere vil komme og være med.
Arbejdet er et led i en langsigtet plan for renovering af øst-vest stien og nord-syd stien.
Renoveringen fortsætter her i 2011.
Vi har i 2010 betalt kommunen for vedligehold af området. Det vil sige lettere beskæring og
”flisning” af buske og træer. Endvidere er der slået græs i passende omfang langs stierne.
Kommunen har efter aftale påbegyndt sidste etape af renoveringen på stien ved Forssavej
54-56. Der er lavet en plan for beplantning.
Vi holder en ny arbejdsdag lørdag den 12-3-2011. Denne gang skal der arbejdes på nordsyd-stien.

Legeplads og fodboldbane
• Ingen væsentlige forandringer i år.
Selskabelige aktiviteter
• Sankt Hans var en stor succes igen i år. Vejret var fint, og der mødte ca. 100 til 150 personer
frem. Friskbagte pandekager var en stor succes, ikke mindst blandt børnene.
Hjemmeside
• Adressen er: www. grundejerforeningen-kilen.dk
• Man kan se plan for det grønne område, billeder af bestyrelsesmedlemmerne, referater fra
generalforsamlinger, foreningens vedtægter mm.
• Webmaster Mogens lægger løbende billeder ind.

Formandens beretning blev godkendt efter enkelte uddybende spørgsmål.
3. Aflæggelse af regnskab
Regnskab for 2009 blev fremlagt og gennemgået af kasserer Carsten Lauridsen. Regnskabet blev
godkendt af generalforsamlingen.

4. Rettidigt indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Hjørnet/kanten af stien bag ved Forssavej 54/56 kræver nyplantning for at blive pænt. I samarbejde
med kommunen (Flemming Jørgensen) er der lagt en plan for beplantning. Arbejdet vil koste ca.
26.000 kr.
Skal der plantes træer langs øst-vest-stien som rettidig afløsning for de fyrretræer, der vil gå til i
løbet af få år?
Græsarealet bagved Forssavej 102 skal måske brydes af fx en stor, norsk granitblok eller lignende.
Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at bestyrelsen kan arbejde videre med ovennævnte
forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Budget for 2011 blev fremlagt og gennemgået af kasserer Carsten Lauridsen. Det årlige kontingent
bliver for 2011 fortsat 350 kr. pr. husstand. Budget og kontingent blev godkendt af
generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse samt to suppleanter
Hele bestyrelsen modtog genvalg.
Suppleanter er: Jens Bendix og Jens Harder.
Bestyrelsen består fortsat af:
• Bert Pedersen, Sarpsborgvej 144
• Carsten Lauridsen, Sarpsborgvej 110
• Mogens Fyhn, Sarpsborgvej 27
• Anne Sigaard, Sarpsborgvej 106

•

Henrik Jørgensen, Sarpsborgvej 112

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
•
•
•
•
•
•

Det grønne område langs øst-vest-stien er fyldt med hundelorte! Skal vi sætte et skilt op? Et
skilt koster ca. 50 kr. Bestyrelsen vil se på det.
Alle opfordres til at deltage i den grønne lørdag den 12-3-2010!!
Vi drøftede buskads og træer langs nord-syd stien. Flere steder kan det være svært at komme
ind til egen hæk i forbindelse med fx hækklipning. Det kan være nødvendigt, at den enkelte
grundejer beskærer lidt for at komme igennem.
Der var fra flere sider utilfredshed med snerydningen på stierne. Nord-syd-stien bliver ikke
ryddet, men øst-vest-stien bliver ikke. Bestyrelsen blev opfordret til at gøre kommunen
opmærksom på, at der er behov for rydning af øst-vest-stien.
Der var et forslag om at sætte en bænk op ved øst-vest stien.
De forskudte bomme ved stierne kan være svære at komme igennem, fx med cykel og
trailer, men det er kommunens beslutning, at de skal være der, så det kan vi ikke gøre noget
ved.

Referat v/ Anne Sigaard, 21-2-2011

