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8680 Ry 
 
 
 
 
Mødereferat	-	Generalforsamling,	Ejerlavet	delområde	K	i	Kildebjerg	Ry	
Beboelse	Vest	
 

Deltagere	
Luis Call Bendt (11) 
Brian Bødker (27) 
Lars Møller Pedersen (5) 
Jacob Jensen (13) 
Niels Ole Gram (7) 
Morten Friis (19) 
Morten Rask (21) 
Helle Arbjerg (29) 
Henry Fruekilde (3) 

Agenda	
 

1. Valg af dirigent 
 

Morten Friis blev valgt som dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 
Luis fremlagde beretning med følgende overskrifter: 
 
Den store Grundejerforening har fortsat en sund økonomi, hvorfor det 
på næste generalforsamling vil blive besluttet om der skal hensættes et 
større beløb til ekstraordinære projekter. 
 
Aftalen vedrørende vedligeholdelse af grønne arealer har igen været i 
udbud, og resultatet blev, at kommunen fortsat står for vedligehold, 
klipning m.m. 
 
Forslag fra 2018 til opdeling af cykelstier, således at farlige situationer 
ved udkørsel undgås, er nu blevet implementeret. Ligeledes blev det 
diskuteret om yderligere tiltag til fartdæmpning vil være nødvendig, 
men det vurderede de fremmødte ikke var tilfældet. 
 
Det er blevet besluttet få opsat skiltning til bålhytten, så trafik på de 
grønne arealer langs skoven undgås og besøgende i stedet benytter 
stierne. 
 
Der efterspørges initiativtagere til fællesarrangementer som fastelavn 
og Skt. Hans, så sig endelig til, hvis det har interesse. 
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Der vil årligt blive foretaget en sikkerhedsinspektion af legeredskaber i 
Kildehaven overfor børnehaven, for at sikre den rette vedligeholdelse 
og der er ligeledes tegnet forsikring. 
 

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 
 
Årsrapport blev fremlagt og godkendt. 
 

4. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemsbidragets 
størrelse for det kommende regnskabsår 
 
Kontingentet pr. husstand er uændret kr. 2.200 pr. år.  
 
Dette blev vedtaget af bestyrelsen. 
 

5. Godkendelse af fastlagt budget 
 
Fremlagte budget, som blev gennemgået af Jacob blev godkendt af 
bestyrelsen. 
 

6. Præsentation af medlemmer til bestyrelse 
a. Genopstiller 

i. Luis Bendt (formand) 
ii. Jacob Jensen (kasserer) 

iii. Lars Møller Pedersen (sekretær) 
 
Alle genopstillede blev genvalgt. 
 

7. Præsentation af suppleanter 
a. Suppleant: Morten Rask (nuværende) 

 
Morten blev genvalgt. 
 

8. Valg af bestyrelsesformand (bestyrelsen konstituerer sig selv) 
 
Luis fortsætter som formand. 
 

9. Valg af revisor 
a. Revisor: Brian Bødker (genopstiller) 

 
Brian blev genvalgt. 
 

10. Forslag fra bestyrelsen 
 
Ingen emner behandlet. 
 

11. Forslag fra medlemmer 
 
Der opfordres til uformelle fredags-arrangementer, med lidt at spise 
og drikke. 
 



Der er fortsat husstande, som kører haveaffald ned i 
skoven/skovbrynet, hvilket ikke er tilladt. Dette bedes overholdt af 
alle. Dette tages med til møde i den overordnede grundejerforening. 
 

12. Eventuelt 
 

Børnehavens hegn og skilt ud mod vejen er ikke i køn forfatning. Det 
blev bla. nævnt at skiltet er faldet ned og om hegnet med fordel kunne 
skjules bedre af beplantning. Jacob tager fat i børnehuset og hører 
hvilke overvejelser de har. 
 

  
 Tak for et godt møde J 
 
 Med venlig hilsen 
 Bestyrelsen 


