Grundejerforeningen Skovparken
Referat fra den ordinære generalforsamling
torsdag 18/4 – 2013
Jack Nielsen bød velkommen til 81 deltagere, heraf 73 stemmeberettigede + 2 fuldmagter.
Han bød samtidig velkommen til repræsentanter fra Stofa.

1. Valg af dirigent
Advokat Hviid blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt med en dagsorden i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning
Da vi ikke havde en formand overgav han ordet til Svend Hansen, der oplæste beretning, først for
grundejerforeningen og dernæst for antenneforeningen.
I forbindelse med spørgsmål og kommentarer bad referenten om navn/adresse på spørgeren, ellers
var det svært at få alle med.
Dette virkede dog kun i starten, derfor vil der være flere kommentarer i det følgende uden
navn/adresse.
Egernvænget 2, mente det var forkert at bestyrelsen havde valgt Stofa, der skulle også have været
mulighed for at høre hvad Glenten kunne tilbyde. Og derefter skulle der havde været et nyt møde.
Svar. Erik svarede at vi mente at vi havde valgt den bedste leverandør med det bedste tilbud.
Grævlingevænget 33 spurgte om Engbo var medlem af grundejerforeningen.
Svar. Nej, kun af antenneforeningen.
Hjortevænget 37, bad om yderligere forklaring på Stofavalget. Og der var flere spørgsmål om dette
og svar fra Stofa, man valgte at udsætte spørgsmålene til efter generalforsamlingen, da der var 2
deltagere tilstede fra firmaet.
Egernvænget 133, mente at stien mod varmecentralen var dårligt holdt.
Svar. Det var kommunens pligt, men de ville blive kontaktet igen.
Egernvænget 13, spurgte til vedligeholdelsespligten af rækværket mod Juelsbergs jorder.
Svar. Det var også kommunens pligt.
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Mårvænget 5, omtalte høj støj fra motorvejen trods støjvold og at den saltning i vinter var for meget,
mente han.
Rådyrvænget 51 klagede over den snevold der blev lavet ved snerydning. Stien fra Skovparken til
Juelsbergskoven skal Juelsberg selv beskære og holde.
Harevænget 158, mente også at støjen var blevet værre. Hoffmann sagde der var blevet lavet
støjmålinger, men gav Harevænget 158 ret. Samt mente at bestyrelsen skulle undersøge om
forudsætningerne var blevet opfyldt.
Der var lidt flere bemærkninger, men dirigenten spurgte om beretningen kunne godkendes og det
blev den.

3. Regnskab
Dernæst gennemgik kassereren regnskaberne for 2012 og de blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen
En gruppe havde etableret et initiativ til nabohjælp og Jack havde bergnet et forslag med
nabohjælpsskilte ved stamveje og cykelstier. Dette ville koste et sted imellem 8-12 tusinde afhængig
af udførelsen.
Der er søgt om tilladelse fra kommune og politi, disse havde ikke endnu svaret, men forslaget blev
godkendt, men mange bemærkninger, hvoraf nogle mente vi skulle ”opdrage” vore naboer til at få
klippet de høje hække.
Hjortevænget 17, mente at omtalte gruppe havde gjort et kæmpearbejde. Johanson mente at det også
drejede sig om sammenholdt blandt beboerne.
Der var forslag om hundelegeplads, men det skulle være indenfor Skovparkens grænser, dertil var
der kommentarer fra Hjortevænget 37 og Egernvænget 7, og Johanson med flere mente at de der
kommer hundelort i sort pose, skulle tage den med hjem og ikke smide den i hækkene m. flere
steder. Hvilket fik et medlem til at foreslå opsætning af hundelorteskraldespande, men hvem skulle
tømme og hvad ville det koste?.

5. Forslag fra medlemmerne
Der var forslag fra Pia Thy fremført af Britt Kristensen. Det handlede om hundelegeplads,
børnelegeplads, multibane og skateboardrampe, bænke/borde sæt, får eller andre dyr i indhegning,
fælleshus og legende børnskilte.
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Det foresloges at der blev dannet en arbejdsgruppe under bestyrelsen som kunne planlægge og
prisberegne arbejde og økonomi, så kunne det evt. forelægges på generalforsamlingen i 2014.

6. Fastsættelse af
kontingent / godkendelse af budget
Kassereren gennemgik budget for 2014, det blev godkendt med samme kontingent.

7. Valg til bestyrelsen
Kun Jack genopstiller.
De to suppleanter Flemming Hansen og Tina Mortensen blev af bestyrelsen foreslået og yderligere
to personer,
Kristina Geert-Jørgensen og Britt Kristensen, ønskede at opstille til den nye bestyrelse.
Derfor var der 5 opstillede.
2 stemmeoptællere blev valgt:

Christian Stougaard og

Bent Laursen.
Egernvænget 133, mente, at når Erik, Jack og Tina (i familie) var i bestyrelse sammen havde de tre
flertal, og det var måske ikke så godt.
Valget viste følgende resultat.
Kristina - 58 stemmer,
Tina - 21 stemmer,
Jack - 61 stemmer,
Flemming - 48 stemmer,
Britt - 27 stemmer.
Det betyder at Kristina og Flemming nyindtræder i bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter
De resterende to opstillede, Britt Kristensen som 1. suppleant og Tina Mortensen som 2. suppleant.

9. Valg af registeret eller statsautoriseret revisor
Genvalg til KPMG.

10. Eventuelt
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Under dette punkt blev der diskuteret blad, sommerfest, kælkebakke m.m.
Men intet kunne jo diskuteres og ingen opgav adresse/navn, så Jack valgte at afslutte
generalforsamlingen og Stofa overtog aftenen med gode oplysninger om hvad de kunne tilbyde af
TV, Internet og telefoni, via billeder på skærm.
Per Burdack var endnu engang eminent til denne opgave, og der var mange spørgsmål og gode svar,
som man vist nok skal være tekniker for at kunne gengive og det var en lang aften, vist den længste
i foreningen historie.
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