Grundejerforeningen Skovparken
Referat fra den ordinære generalforsamling
torsdag 24/4 – 2014.
Flemming Hansen (formand) bød velkommen til 75 stemmeberettigede +2 fuldmagter. Mht. til
deltagelse af repræsentant fra Stofa, beklagede han meget at de ikke kunne deltage, men var der
spørgsmål, var medlemmerne velkomne til efter generalforsamlingen at møde op ved
bestyrelsesbordet med disse, så ville de gå videre for besvarelse fra Stofa.
1. Valg af dirigent:
Advokat Hviid blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede derefter
generalforsamlingen lovlig indkaldt med en dagsorden i henhold til vedtægterne. I tilfælde af
skriftlig afstemning blev Stougaard og Hoffmann valgt til stemmetællere.
2. Formandens beretning
Dirigenten overgav ordet til formanden der forelagde en fyldig beretning (se denne) . Efter en del
spørgsmål og en god debat blev beretningen godkendt. Der var spørgsmål vedr. knallertkørsel ved
Egernvænget og ved opkørslen til varmecentralen, de ville blive givet videre til kommunen. Også
debat vedr. Fakta og servicestationsbyggeriet. Da ikke alle opgav navn og adresse og det var svært
at høre hvad der blev sagt vil efterfølgende være uden disse oplysninger.
3. Regnskab
Dernæst gennemgik kassereren regnskabet. Han omtalte bl.a. udestående kontingentbetalinger.
Man kunne ikke sige noget om de manglende moderniseringsbetalinger vedr. Canal Digital og Stofa.
Der var spørgsmål til evt. dyrere priser vedr. kanalpakker og ved flytning af kanalpakker.
• Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen
Der var forslag fra bestyrelsen vedr. antenneforeningen, om vi skulle beholde de nuværende pakker,
forslag A eller skifte til forslag B. Stofas standardpakke, med fuldt udbud af fritvalgskanaler.
• Der var stort flertal for forslag B, som blev vedtaget.
Bestyrelsens andet forslag om indkøb af bord/bænkesæt + affaldsstativer,
• blev nedstemt med stort flertal.
5. Forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent til grundejerforeningen blev foreslået uændret og det blev godkendt.
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7. Valg til bestyrelsen
Erik Mortensen og Svend Hansen (som begge genopstillede) blev genvalgt med applaus.
8. Valg af suppleanter
Valg af suppleanter: Conni Dahl og Per Jørgensen blev foreslået og valgt.
9. Valg af registeret eller statsautoriseret revisor
Der var genvalg til statsaut. Revisor, KPMG.
10. Eventuelt
Et medlem foreslog, til næste års generalforsamling, at vi drejede siddepladserne så bestyrelsen sad
ved langsiden med front mod vinduerne og medlemmerne foran med ryggen mod vinduerne, så
ville det blive nemmere at høre hvad der blev sagt. Dette ville vi prøve.
Slutteligt mente Per Jørgensen (fra første række) at nabohjælpskiltene var en god idé, men burde
måske tekstes også på udenlandsk.
En god morsom slutbemærkning.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
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