
Grundejerforeningen Kildekrogen 

                                             Hornbæk den 6. april 2017 
 
 
 
 
 
Til Grundejerforeningens medlemmer   
 
I henhold til foreningens love, paragraf 7, indkaldes medlemmerne til ordinær 
generalforsamling  

 
lørdag den 6. maj d.å. kl. 16.00 

 
Ewaldsgården, Johannes Ewalds Vej 5, 3100 Hornbæk 
 
 
Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3.  Aflæggelse af regnskab 
4.  Rettidigt indkomne forslag  
5.  Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent  
      (Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2017 fastlagt til 1.500 kr.)         
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  

     
Bestyrelsen består p.t. af : 
 
   Bjørn Petersen, formand      Kildevænget 8                      - modtager genvalg 
   Marianne Winning, næstformand   Barken Margrethes Vej 19   - modtager genvalg 
   Mette Thor-Jensen, kasserer         Barken Margrethes Vej 10   - ønsker ikke genvalg 

 
   Jesper Holst Pedersen, suppleant   Kildevænget 5            - ønsker ikke genvalg   

 
7. Valg af revisor 

Hans Henrik T. Madsen  Barken Margrethes Vej 14       - ønsker ikke genvalg 
8. Valg af revisor suppleant 
     Lone Hjorth,   Barken Margrethes Vej 23       - modtager genvalg  
9. Eventuelt  
    
Der vil på generalforsamlingen bl.a. blive orienteret om  
• Lugtgener fra kloakpumperne for enden af Barken Margrethes Vej   
• Renovering af foreningens veje 
• Overordnet plan for tilbageværende udsatte træer 
• Skovbyggelinjer – hvad er det, og hvad betyder det for os ?  
 
På bestyrelsens vegne    
Bjørn Petersen, formand  
 
 
 
  



Grundejerforeningen Kildekrogen 

 
40 års jubilæums arrangement 

 
 
Da det er grundejerforeningens 40 års jubilæum er alle medlemmer inviteret til 40 års 
jubilæums arrangement på Ewaldsgården.   
 
40 års jubilæums arrangementets plan ser således ud: 
 
18:00 : Vi starter med at høre fortællinger om foreningens nærområde - Kildekrogen, 
stranden og tangvejene. Vi har fået Lone Kuhlman, der er arkivleder for Hornbækegnen 
Historisk Forening og Arkiv, til at give os et indblik i vores lokalområdes historie.  
 
19:00 : Vi vil resten af aftenen nyde en treretters middag i hinandens selskab.  
Vi har endvidere aftalt med to harmonika musikanter fra Ålsgårde om at bibringe os en 
fisker- og havnestemning under middagen. Harmonika musikanterne har tidligere 
underholdt ved havne festerne i både Hornbæk og Ålsgaarde.   
 
 

Tilmelding til generalforsamling og jubilæumsmiddag 
 
Af hensyn til planlægning af generalforsamling og specielt jubilæumsmiddagen, bedes I 
inden den 22/04/2017, melde tilbage om deltagelse, med angivelse af navn, adresse og 
antal.  
 
Navn, adresse og antal bedes sendt til Mette Thor via mettethor@kildekrogen.com,  
telefonisk til Mette Thor på 24850927, eller via en seddel der indkastes i postkassen hos 
Mette Thor, Barken Margrethes Vej 10.  
 
Mange af jer har sikkert billeder, dokumenter eller andet der vil kunne bidrage til at fortælle 
en del af vores forenings 40 års historie. Hvis I har sådanne, vil vi meget gerne samle 
dem, så vi den 6. maj vil kunne snakke om dem. Indsamling vil ske ved henvendelse til 
Marianne Winning på telefon 40837032.   


