
Referat af bestyrelsesmøde 9.01.2007 kl. 19.00 i nr. 82 
 

Hele bestyrelsen er til stede 

 

Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Punkt 4 – Adskilles og uddybes. ”Pressen orienteres” som særskilt sætning. 

 Ellers i orden 

  

Ad 2 Økonomi og regnskab:  

 Alle kontingenter er nu betalt. Årsregnskabet er ikke færdigt endnu, gennemgås 20.02. 

 Revisorerne skal have regnskabet inden. Budget 358.000 – brugt 372.000. 

 Intet brugt til snerydning endnu  

 

Ad 3 Deklarationer/ vedtægter/ vinduer endnu en gang 

 Vedtægter har med foreningen og driften at gøre 

 Deklarationer er servitutter, der skal tinglyses og hvor kommunen har påtaleret. 

 Jørgen har kontaktet tinglysningskontoret – kun en tinglysning til alle huse 

 Vedtægterne med ændringerne markeret skal udsendes med indkaldelse til GF. 

 Disse skal godkendes eller forkastes ved den ekstraordinære GF lige inden ordinær GF 

 Vi har endnu ikke forslag til tegning af vinduer på plads – fremskyndes gennem 

 Manse.  

 Forsøge at få tilkendegivelse fra kommunen inden GF om muligheder for placering – 

 vil måske gøre det lettere. Vi må have en åben debat om emnet. 

 Vinduesplacering skal ikke indlægges i vedtægterne. 

  

Ad 4 Stimøde med kommunen, i Hillerødposten, andre grundejerforeninger. 

 Det lovede møde med teknisk afd. er ikke afholdt endnu 

 Jørgen udleverer materiale – har skrevet læserbrev til Hillerødposten, derefter evt. 

 journalistisk artikel. (Var i avisen 17.01.07) 

 Jørgen har kontaktet Kildedalens næstformand, som vil tage det op på 

 bestyrelsesmøde i næste uge. 

  

Ad 5 Fibernet/TDC, Dennis 

 Fibernet fra NESA. Der er ikke kommet svar 

 TDC vil gerne komme til best.møde eller GF og informere. Der bliver fuldt signal til 

 alle huse i 5 år + garanti 

 Tilslutningsafgiften er ca. 100.000 kr. for hele området og hvert hus betaler for den 

 pakke, de ønsker derudover 

 Vi aftaler, at TDC skal med til næste best.møde, hvor vi vil invitere Poul Erik og 

 Carsten fra antenneforeningen, også for at diskutere, hvordan og om 

 antenneforeningen skal vedblive, hvis TDC etablerer kabelTV. TDC vedligeholder. 

 Dennis kontakter TDC. De får en time på næste møde 20.02 fra 19.30. 

 Spørgsmål til TDC mailes til Dennis. 

.  

Ad 6 Evt. 

 Nyhedsbrevet skal ud snarest ved Lene og Anni og vi skal have liste fra Morten om 

nye beboere 

 Helge skal skrive klumme og udvalg kontaktes af Lene og Anni 



 Alle huse skal have slip ind af døren om den nye www efter GF. 

 

 GF holdes i Kedelhuset ved Klaverfabrikken 27.03 

 

 Til GF: 

  - Morten vil kontakte arealudvalget om fremlæggelse af deres sti-projekt på GF.  

 Morten og Lene er kontaktpersoner 

  - Vores sti-projekt – renovering – skal fremlægges. 

  - Kontingentoverslag fremlægges ved Morten: Vejfondbidrag hæves med 250 kr. i 

2008 og 250 kr. i 2009 

  - Ekstraudgift til græsarmering skal fremlægges og forklares på GF – fra 

egenkapitalen?  

   

  - Grill til alle? Helge undersøger. 

  - Udbudsliste om opgaver til legeplads på www eller i glasskab. Dennis skriver i 

nyhedsbrev. 

  - Sand: Manse har sørget for dette – kan tages frit – skal nivelleres ud. 

 

Mødet slut kl. 22.15 . Næste møde 20.02 kl.19 i nr. 90 

   

    Referent  Anni Risbo Jessen 

 


