Beretning til
Grundejerforeningen Skovparken
torsdag 18/4 – 2013
Grundejerforeningen
Det meste arbejde for bestyrelsen har drejet sig om samarbejdet med Stofa, det kom rigtig godt i
gang hen over sommeren og vinteren, men nu tager vi lige beretningen for Grundejerforeningen
først.
Jeg vil lige kort gennemgå hvad vi har arbejdet med her. Flis-hugningen i efteråret blev foretaget
planmæssigt med lidt færre deltagere i 2012. Græsarealerne er blevet slået tilfredsstillende synes vi
og også beskæringen af firkantområderne.
I forbindelse med vintervedligeholdelsen lige før jul, måtte der bestilles ekstra grusning på vore
stamveje grundet kommunen har nedprioriteret vort vejnet herude. Det kostede lidt ekstra, men
hvis det har reddet nogen fra at falde med evt. brækkede ben til følge, er det vist godt givet ud. Også
på Cykelstierne gjorde vor entreprenør David Jensen et godt arbejde.
Vedr. ny lokalplan, har kommunen arbejdet på den i nogle år og vi har fået en ny. Bl.a. vedr. 4m
bælterne, den er tinglyst og gælder for fremtiden. Det meddeles nu at der ikke kunne gøres noget
imod dem, der havde været problemer med, fordi kommunen havde glemt tinglysning af de enkelte
parceller, da området blev tinglyst i 70’erne.
Vi har fået nye naboer mod Teglværksskoven over for Egernvænget. Institutionen har fået navnet
Engbo og de er blevet medlemmer af vor forening og det håbes at alle vil leve godt sammen som
naboer. Støjvolden er blevet færdig med afslutning langs motorvejen over Skaboeshusevej.
Der er oprettet fliser på de fleste af vore stier og det vil efter behov blive fortsat.
Vor afgående formand fik opsat nogle små boldmål til fri afbenyttelse, som mange har haft glæde
af.

Side 1 af 2

Og så vil jeg sige en stor tak til Erik og Jack, som trods manglende formænd (som stoppede af
personlige grunde i løbet af året) har gjort et stort arbejde og medvirket til at bringe os videre til der,
hvor vi er i dag.

Antenneforeningen
2012 har været året, hvor vi har undersøgt markedet af antenneudbydere og hvor vi har søgt
og fundet ud af, hvilken udbyder, som på bedste måde opfylder de krav og ønsker, som vi har til
vor fremtidige antenneleverandør. Vi fandt svaret og vor nye leverandør skulle helt klart være
STOFA, som på alle måder kan levere varen. Ovenikøbet på nogle særdeles fornuftige vilkår. Og til
konkurrence dygtige priser.
Vi har indgået en aftale med Stofa, en samarbejdsaftale – en fordelsaftale og en administrationsaftale.
Aftalen har været et stykke tid undervejs. Men vi er overbevist om, at den har været værd at vente
på, og vi mener at den på alle punkter lever op til de ønsker og krav, som vi i bestyrelsen har lagt
øre til fra vore medlemmer. Hvad aftalerne går ud på vil STOFA’s Per Burdach, som vi kender fra
den første demonstrationsaften vi havde, berette om, om lidt, og oplyse om indhold og priser, og
muligheder, som vi får m.h.t. TV / Internet og Telefoni.
Vi har lavet aftale med institutionen Engbo om at levere TV –signaler til 32 beboere. Vi leverer nu
til 723 i Skovparken, 13 i Skaboeshuse og 33 i. Engbo – i alt 769.
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