
Grundejerforeningen Skovparken 
Referat fra den ordinære generalforsamling  

torsdag 24/4 – 2015. 
Flemming Hansen (formand) bød velkommen til 41 stemmeberettigede plus 8 fuldmagter. 

1. Valg af dirigent:  
Valg af dirigent. Advokat Hviid blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt med en dagsorden i henhold til vedtægterne.  
 
2. Formandens beretning 
Dirigenten overgav ordet til formanden der forelagde en fyldig beretning. (se denne) Efter en god 
debat og spørgsmål blev beretningen godkendt. Der var spørgsmål vedr. hjemmesiden, som blev, 
lovet ajourført, da spørgeren mente den skulle bruges mere og ikke Facebook siden. Spørgsmål 
vedr. kommunens kørsel på cykelstierne ved tømning af kloakker, kunne den holde til denne 
kørsel?  Vedr. fældning/beskæring af træer mente et medlem at det kunne tilbydes og afhentes af 
interesserede beboere. Da medlemmerne ikke opgav navn og adresse er ingen navne derfor nævnt.  
 
3. Regnskab 
Erik gennemgik regnskaberne ved hjælp fra Jack via overhead, der sørgede for det virkede perfekt. 
Der diskuteredes bl.a. sikkerheden for foreningens formue over de sikrede 750000 kr. Beløbet til 
Canal Digital gjaldt i 2014- 15 – og 16. Der blev spurgt hvem der delte blad m.m. ud. Det var børn 
der derved tjente lidt lommepenge. Et medlem ville gerne dele ud, du hun gik ture alligevel, men 
man skulle sikre sig sikkerhed for at alle beboere fik blad m.m. Der var ros til foreningen vedr. 
vintervedligeholdelsen dvs. at der blev sparet på saltet og fejet i stedet for.  
•  Regnskabet blev godkendt.  
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Der var forslag fra bestyrelsen vedr. ny legeplads. Kristina havde arbejdet med dette med hjælp af 
to beboere. Hun forelagde grundigt de to forslag fra UNO og Kompan, hvoraf hun mente at 
Kompans var mest fyldig til prisen som der ikke var stor forskel på. Det var både med afdeling 
med fitness for store børn og voksne og en afdeling med legeplads for børn. Igen viste Jack på 
overhead hvad forslaget indebar.   Et medlem mente at fitness afd. var der ikke brug for, med de 
dejlige grønne områder vi havde herude. Andre mente at så kunne de voksne/ældre komme ud 
og lege.  Andre mente at det var en ekstra investering i området. Under afstemningen blev 
Kompan forslaget vedtaget fremfor Uno forslaget, som ikke var så omfattende.   
 
5. Forslag fra medlemmer 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

 



6. Fastsættelse af kontingent 
Under fastsættelse af kontingent og budget for 2016 omtalte kassereren en stigning vedr. 
grundejerforeningen på 15kr. og et minus på 5 kr. for antennen, altså en stigning i alt på 10 kr. pr. 
måned. Et medlem mente det var en stigning på 30% og det var alt for meget, andre at det var et 
lavt beløb for at forbedre omdømmet for området og at vi havde haft samme kontingent i mange 
år og førhen var renterne af formuen meget højere.  
•  Forslaget blev godkendt.  
 
7. Valg til bestyrelsen 
Vedr. valg til bestyrelsen blev Jack, Kristina og Flemming genvalgt. 
 
8. Valg af suppleanter 
Som nye suppleanter blev Maja Hauberg, Harevænget 116 og Matilde Louise Nielsen, 
Grævlingevænget 113 valgt, begge havde i øvrigt hjulpet Kristina med legepladsforslaget. 
 
9. Valg af registeret eller statsautoriseret revisor 
Der var genvalg til statsaut. Revisor, EY. 

10. Eventuelt 
Under Eventuelt havde bl.a. et medlem spørgsmål vedr. vejreparationer af veje i storparcellerne. 
Men det er jo beboerne selv der skal stå for det. Evt. ved opsparing. 
Der var flere spørgsmål vedr. kommunens fjernelse af cykelstien ved Egernvænget. Efter adskillige 
møder med og i kommunen vedtog denne at kommunen ville bekoste nye fliser og udføre 
arbejdet, men foreningen skulle overtage stien for vintervedligeholdelse m.m. Se for øvrigt i 
formandens fyldige beretning.                                    


