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Grundejerforeningen Skovparken 
Referat fra den ordinære generalforsamling 

torsdag 26. april 2012 

 

Formanden bød velkommen til 40 deltagere heraf 37 stemmeberettigede incl. 1 fuldmagt. 

 

1. Valg af dirigent 

Derefter meddelte han vedr. valg af dirigent at vi i god tid havde et forslag til denne, men grundet 

afbud havde vi det alligevel ikke, vi fandt en ny som også måtte melde afbud, vi kunne ikke finde 

andre at foreslå så han spurgte om forsamlingen kunne stille en dirigent.  

Ingen meldte sig så han spurgte om forsamlingen kunne godkende, at han selv ville prøve at klare 

opgaven. Sådan blev det og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 

indkaldelsen udbragt via blad til alle beboere, i Påsken. 

 

2. Formandens beretning 

Han forelagde derefter en fyldig beretning (se denne) og foreslog denne blev godkendt. Det blev den, 

efter en del spørgsmål og en god diskussion.  

Det kneb for sekretæren at få folk til at melde adresser ved spørgsmål og diskussion, derfor er mange 

spørgsmål ikke fyldig beskrevet men forhåbentlig er man tilfredse med svarene. 

 

Spørgsmål til beretningen. 

Egernvænget 133 havde flere spørgsmål bl. a. vedr. TV om Stofa – You See – og Glenten.  

Torben svarede at vi var i forhandling med Stofa. Jack var også inde over med svar. Flere mente der 

manglede digitale kanaler og der blev også spurgt til internettet, dette dog for det meste rost.  

 

Harevænget 158 omtalte den nye lokalplan, særlig beplantningsdelen og undrede sig over at 

bestyrelsen ikke deltog i mødet med kommunen. Men da sagerne var et problem mellem den enkelte 

og kommunen ville vi ikke blande os. Og de forskellige ønsker fra beboerne ville formanden få sendt 

fra kommunen der jo også havde påtaleretten. Bestyrelsen kunne ikke ”lege” politi.  

Svar til bl.a. Harevænget 39. Den yderste sti ved varmecentralen og videre rundt om området havde 

kommunen vedligeholdelsen af. Også gadebelysningen på stamvejene, private veje og stier. Men på 

privatvejene og stierne kunne det måske blive et problem senere.    

 

Rådyrvænget 136 havde også indlæg og spørgsmål til stierne langs Julsbergs jorder og kommentarer 

vedr, problemer med salg af huse herude efter skolens lukning m.m.  
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Egernvænget 7 roste den nye hjemmeside og bad Jack huske dato på artikler og omtalte også 

problemer for Avlsgårdsforeningen med at få badebroen taget ned inden stormene om efteråret. En 

del spørgsmål gik videre til Eventuelt. 

 

Derefter blev beretningen taget til efterretning.  

 

3. Regnskab  

Forelæggelse af det reviderede regnskab.  Kassereren forelagde dette ved hjælp af overhead. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

Forslag fra bestyrelsen. Intet udmeldt men bestyrelsen ville arbejde med renovering af legepladsen 

ved Harevænget. Nye legeredskaber ville kunne komme med i budget for 2014.  

 

5. Forslag fra medlemmerne 

Intet. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Det blev foreslået uændret men formanden advarede med at det nok var sidste gang. Vi havde ikke 

større forslag under udarbejdelse for det kommende budgetår. Et medlem spurgte hvorfor 

forslagene skulle afleveres til bestyrelsen inden 1/3. Kassereren svarede at det var nødvendigt af 

tekniske grunde. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Formanden foreslog genvalg af Erik Mortensen og Svend Hansen.   

Vedtaget med akklamation. 

 

8. Valg af 2 suppleanter   

Flemming Hansen og Tina Mortensen blev foreslået genvalgt.  

Vedtaget. 

 

9. Valg af registeret/statsautoriseret revisor 

KPMG blev foreslået genvalgt.  

Vedtaget. 
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10. Eventuelt 

Bl.a. Rådyrvænget 79. Kan man melde sig ud af antenneforeningen?   

Svar. Torben formulerede grundigt svaret med et nej.   

Hvad ville medlemsskabet af Stofa indebære?  Både Torben og Jack uddybede med svar om dette 

og Stofa ville gerne være med til et møde hvor de ville fortælle vore medlemmer om hvad de havde 

at tilbyde.  

 

Efter lidt flere kommentarer takkede formanden for god ro og orden og takkede også de” gamle” 

bestyrelsesmedlemmer for uvurderlig hjælp i det første svære år som ny formand. 

 

Referent: Svend Hansen. 

 


