Generalforsamling i Skovparkens Grundejerforening
Torsdag d.27.april 2017
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Fastsættelse af kontingent. Godkendelse af budget for 2018
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af registreret eller statsaut. revisor
10. Eventuelt (nyt fra Stofa ved Tom Andersen)
Ad 1:
Ivar Hviid valgt til dirigent
Ad.2:
Se vedhæftede
Bemærkninger: Skilte ved genbrugs-stationer (ved rundkørsler) - skal de ikke fjernes?
Formanden svarer at forsøget med affaldssortering ikke er slut endnu. Skilte kommer væk
hvis den nye ordning bibeholdes.
Ad 3:
Regnskaber godkendt
Bemærkninger: Ros til bestyrelsen for at bruge fejning og ikke salt ved snerydning
Ad 4
Ingen forslag
Ad 5
Ingen indkomne forslag
Ad 6
Fremlæggelse af budget for 2018
Budget er godkendt
Ad 7
Kristina Geert-Jørgensen ønsker ikke genvalg
Jack ønsker genvalg - VALGT
Flemming Hansen ønsker genvalg - VALGT
Bestyrelsen foreslår Per Bagge Jørgensen, Rådyrvænget 19 - VALGT

Ad 8
Første-suppleant: Tom Laurby, Grævlingevænget 47
Bestyrelsen finder anden-suppleant
Ad 9:
EY er genvalgt
Ad 10:
Medlem: Er der overvejet kollektiv rottebekæmpelse i bestyrelsen?
Formand: Storparcellerne valgte ikke at være med på kommunens kloaksystem og har
derfor selv ansvaret for at bekæmpelsen. Andre er med på kommunens kloaksystem og
skal derfor kontakte Nyborg kommune.
Medlem: Er der noget nyt om salg af Strandvænget?
Formand: Kommunen har flere henvendelser men der er ikke noget endeligt.
Medlem: Nogen oplever at der kører slamsluger på stierne.
Formand: Hvis man oplever det skal man kontakte kommunen eller Formanden.
Tom Andersen fra Stofa fortælle at det nu er muligt at købe kanaler efter eget valg “Mit
TV”. Man køber en boks og så vælger man de kanaler man gerne vil have. Man betaler pr.
måned, minimum 1 måned, dvs. at man kan skifte kanaler hver måned.
Hvis man ikke ønsker at have tv, kan man fremover nøjes med at købe internet (bredbånd)
alene.
Kanalerne koster fra 10 kr og opefter. “Mit TV” er tiltænkt de mennesker der ønsker få eller
specielle kanaler. Hvis man gerne vil have mange kanaler kan det stadig bedst svare sig
at have TV-pakker.
På Stofas hjemmeside (www.stofa.dk) kan man finde sin egen pakke (indtast adresse) og
man kan beregne hvad det vil koste at vælge enkelte kanaler.

