
Generalforsamling	  

Grundejerforeningen	  Kilen	  

8-‐2-‐2016	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent:	  Gert	  Schillkowski	  valgt.	  Han	  kan	  konstatere,	  at	  
generalforsamlingen	  er	  rettidigt	  indkaldt,	  både	  i	  Ugeavisen	  og	  ved	  
husstandsomdelt	  indkaldelse.	  	  

	  

2. Bestyrelsens	  beretning:	  Formand	  Bert	  gennemgår	  beretningen	  for	  
det	  forløbne	  år.	  Se	  denne.	  Kommentarer:	  

a. Lodsejer	  på	  første	  stikvej,	  ulige	  numre	  Sarpsborgvej,	  spørger	  til	  
mulighederne	  for	  vedligeholdelse	  af	  træer/buske	  langs	  den	  
nordlige	  ende	  af	  den	  nord-‐syd-‐gående	  sti.	  Bestyrelsen	  vil	  
drøfte	  mulighederne	  med	  Flemming	  Jørgensen	  fra	  kommunen.	  	  

b. Græsslåning	  v/	  kommunen	  på	  de	  grønne	  områder	  opleves	  som	  
utilstrækkelig.	  Bestyrelsen	  vil	  drøfte	  det	  med	  Flemming	  
Jørgensen.	  	  

c. Der	  er	  et	  ønske	  om	  fornyet	  henvendelse	  til	  kommunen	  
angående	  saltning/grusning	  af	  den	  øst-‐vest-‐gående	  sti.	  
Bestyrelsen	  påpeger,	  at	  der	  har	  været	  en	  henvendelse	  til	  
kommunen	  så	  sent	  som	  denne	  vinter,	  og	  at	  kommunen	  ikke	  
ønsker	  at	  ændre	  de	  hidtidige	  principper.	  

Beretningen	  er	  godkendt.	  	  

	  

3. Aflæggelse	  af	  regnskab:	  Kasserer	  Morten	  gennemgår	  regnskabet.	  
Regnskabet	  for	  2015	  er	  godkendt.	  
	  



	  
4. Rettidigt	  indkomne	  forslag:	  Ingen.	  

	  

5. Fremlæggelse	  af	  budget	  og	  fastlæggelse	  af	  kontingent:	  	  
a. Gennemgang	  af	  udkast	  til	  renovering	  af	  legeplads	  fra	  Steners	  i	  

Holstebro.	  Kommentarer:	  	  
i. Obs	  holdbarhed	  i	  forhold	  til	  lovlighed.	  	  
ii. Er	  der	  fortsat	  brug	  for	  en	  legeplads	  i	  området?	  	  
iii. Der	  er	  en	  oplevelse	  af,	  at	  kommunen	  ikke	  gjorde	  

arbejdet	  færdigt,	  da	  de	  fældede	  træer	  omkring	  
legepladsen	  (kørespor	  mm.).	  	  

iv. Forslaget	  er	  godkendt	  med	  kommentarer.	  Bestyrelsen	  
arbejder	  videre	  med	  planen.	  	  

Budgettet	  er	  godkendt.	  

	  

6. Valg	  af	  bestyrelse	  samt	  to	  suppleanter:	  Bestyrelsen	  modtager	  
genvalg.	  Jens	  Bendix	  (1.	  suppleant)	  og	  Jens	  Harder	  (2.	  suppleant)	  
modtager	  genvalg	  som	  suppleanter.	  	  

	  

7. Valg	  af	  revisorer	  samt	  to	  suppleanter:	  Erik	  Clausen	  (revisor	  1)	  og	  
Eigil	  Kaasgaard	  (revisor	  2)	  modtager	  genvalg.	  Mette	  Bach	  (1.	  
suppleant)	  modtager	  genvalg,	  og	  Bo	  Frøsig	  (2.	  suppleant)	  vælges.	  	  
	  

8. Eventuelt:	  	  
a. Der	  er	  iagttaget	  mange	  husmårer	  i	  kvarteret.	  
b. Opfordring:	  Husk	  at	  ajourføre	  diverse	  reklamer	  nej-‐tak-‐

mærkater	  på	  postkasserne.	  	  

Referent:	  Anne	  


