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Beretning til Generalforsamlingen 2017 
 

  

Fremmødte_____19___________   Fuldmagter________1______ 

  

Bestyrelsen  

Som første punkt vil jeg gerne bede forsamlingen sammen med os, mindes vort 
mangeårige bestyrelsesmedlem Svend Hansen. Svend valgte sammen med sin hustru 
Maja, at flytte til København her sidst i 2016, for at hellige sig deres familie derovre. Svend 
nåede desværre kun en enkelt overnatning i deres nye bopæl, inden han blev indlagt på 
Bispebjerg sygehus, her var han indlagt en lille månedstid, før han den 3. januar afgik ved 
døden. En stor tak skal lyde herfra til Svend for de mange år han har brugt i foreningen. 
Vore tanker går til Svends familie. Æret være hans minde. 

 I forbindelse med Svends fraflytning fra området, indkaldte bestyrelsen suppleant Maja 
Hauberg som hurtigt trådte til og overtog Svends funktion som sekretær, Maja vil derfor 
fortsætte som stedfortræder for Svend og følge hans normale valg turnus, dvs. med valg 
næste år. 

Beretningen vil i år ikke være specielt lang da vi har haft et meget roligt år uden de helt 
store oplevelser eller opgaver. Det store samtaleemne herude, asylcentret er jo blevet 
afviklet så det kan der jo ikke koges mere suppe på. Det skal dog nævnes at den måde 
Nyborg har samarbejdet på omkring asylcentret er bemærket meget positivt ude omkring 
i de andre kommuner og også hos dem der politisk sidder og styrer den slags opgaver, der 
er givet udtryk for at det er en måde som bør kopieres andre steder, her tænkes især på 
det samarbejde der har været imellem alle involverede parter samt oprettelse at et 
områderåd hvor man hele tiden har forsøgt at være på forkant med udvikling og 
udfordringer. 
 

Arealer 

Der er opsat yderligere 5 skraldespande i området, efter ønsker fra beboere og jeg mener 
at vi godt kan se at det har haft en gavnlig virkning.  
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Bestyrelsen har efter forespørgsler indkøbt en Triplegynge til legepladsen ved 
Harevænget, der er flere børnefamilier som på børnenes vejne har ønsket gynger. Vi ville 
gerne have haft en Redegynge i lighed med den der tidligere var ved Rådyrvænget, 
men priserne gjorde at vi holder vejret og tager ét skridt ad gangen. 

 
 

 
Vi har i årets løb haft den blandede fornøjelse at kunne høre motorvejen tydeligt igen her i 
området, årsagen er at der er lagt forkert asfalt på da man sidste gang reparerede 
motorvejsstrækningen forbi Skovparken. Støjen er et markant problem, ikke bare for os 
herude men for alle beboere omkring motorvejen igennem hele Nyborg.  
Problemet ligger på en strækning der udgør ca. 4 km igennem Nyborg. Der har derfor 
været afholdt en del møder med Kommunen omkring problemet, med deltagelse af 
repræsentanter fra Skovparken, Majsvej - Hirsevej - Risvej og Strandparken for at finde en 
løsning. Der har i den forbindelse været besøg fra vore tidligere trafikminister med der 
reagerede positivt over for problemet, men da ministerposter skifte lige som politikkernes 
valgløfter så har vi jo nu fået en ny af Trafikminister. Han er nu også inviteret til Nyborg for 
personligt at se og høre problemet, så må vi jo se om han når at komme før der igen 
skiftes  

 

Antenne – TV- Internet 

Der sker løbende ændringer og nye tilbud omkring vores tv og internet. Vi har i aften 
besøg af Tom Andersen fra Stofa som vil give en præsentation af de sidste nye tiltag fra 
Stofa. Tom vil få ordet under eventuelt. 

 

Diverse 

Her til sidst må jeg desværre konstatere at Kristina Geert-Jørgensen forlader bestyrelsen 
efter 4 år. Det vil jeg gerne, på den øvrige bestyrelses vejne sige at vi er kede af. Kristina 
har været den der stod for godt humør og friske indslag, og hun har været et godt aktiv til 
vi andre ældre medlemmer. Vi håber hun vil blive erstattet af en der kan bidrage med 
samme positive ånd som hun har stået for.  

Jeg syntes ikke det skal være nogen hemmelighed at Kristina ikke ønsker at forsætte på 
grund af at hun desværre har oplevet at føle sig personligt udsat og at det har haft nogle 
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konsekvenser for hende. Der har været personer fra området som har set det som en ret 
at kritisere hende personligt for de holdninger hun har haft, og det arbejde hun har udført 
både omkring grundejerforeningen men også i andre henseender.  

Hvis man har en personlig mening om hvordan tingene skal varetages herude, eller 
generelt har noget man ikke syntes er i orden, så er kommunikationsvejen enten igennem 
en mail eller pr. telefon, man møder ikke op på et bestyrelsesmedlems adresse og 
forventer at vedkommende smider det han eller hun har i hænderne for at gå med ud og 
se en eller anden lille bagatel. Skriv eller ring, det er derfor vi står både på hjemmesiden 
og i bladet med mailadresse og telefonnummer. Vi skal nok svare når vi får en 
henvendelse ellers kan formanden altid kontaktes. Giv nu bestyrelsen en chance for at 
udføre dette frivillige arbejde når det passer ind i medlemmets personlige planlægning. Vi 
har jo også et privatliv  

 
Slut 

Så vil jeg gerne her til sidst sige tak til resten af bestyrelsen, for det frivillige arbejde de har 
udført i det forgangne år, her på øretævernes holdeplads. Det er som sædvanligt en 
fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

Tak til Kristina for de år hun har deltaget i Bestyrelsen. 

Tak til Hviid for at påtage sig posten som Dirigent. Vi er glade for at du, også i år, ville stille 
dig til rådighed. 

Tak til de beboere der er mødt frem og aktivt er med til at tegne og tilkendegive en seriøs 
interesse for vores område. 

Hermed giver jeg så ordet tilbage til Dirigenten. 

 

Flemming Hansen 


