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Beretning 

Vi skal, som vanligt starte med at vælge en Dirigent og her vil Bestyrelsen gerne foreslå Ivar 

Hviid, han har den fornødne erfaring idet han har været dirigent for foreningen i mange 

år, samt hans mange år som advokat her i byen. Desuden er Ivar Hviid også beboer her i 

Skovparken. Så han er klædt godt på både fagligt og mht. lokalkendskab. 

  

Bestyrelsen  

Bestyrelsen, som altid, haft et spændende år, dog ikke med helt så mange opgaver som 

normalt, så der har også været tid til at pleje det private ved siden af. Bestyrelsen er jo en 

sammensat gruppe som tæller både ældre og yngre, kvinder og mænd, så i det store 

hele en fornuftig repræsentation af beboerne herude. 

 

Arealer 

I det store hele syntes jeg at vore grønne områder ser fornuftige ud, så kan man altid 

diskutere enkeltpersoner smag omkring hvor tit græsset skal slåes og om der må være 

mælkebøtter i plænerne. Atter en gang vil jeg slå til lyd for at såfremt der er nogen som 

ønsker tingene gjort anderledes så er det her på generalforsamlingen dette skal besluttes, 

så husk at indsende forslag. Bestyrelsen laver normalt ikke de store forandringer omkring 

ting som tidligere er besluttet og det skal vi heller ikke. 

Den ene af vore legepladser, på Harevænget, har fået opsat en kombinations gynge så 

den kan benyttes af både de helt små men også af de lidt større børn. 

Jeg bor lige ved siden af og kan konstatere at der ofte er både børn og voksne på 

pladsen, så hvis der skulle være specielle ønsker til yderligere redskaber, dette gælder 

selvfølgelig begge legepladser, så giv bestyrelsen en melding, så må vi se hvad vi kan 

gøre eller om det er noget der skal op på en generalforsamling først. 

Vi har haft nogle problemer med vand og oversvømmelser i området, hviket jo er sket 

tidligere også, som regel kan vi løse problemet ved at spule drænene igennem og 

tidligere har vi suppleret med rodskæringer også. Det er jo nok også alle bekendt at der 

kommer mere og mere nedbør og at man rigtig mange steder er i gang med at 

dimensionere dræn og kloaker til at kunne rumme de store vandmængder. 

Jeg er pt. I dialog med Nyborg Kommune omkring dette emne, da markerne omkring os 

jo heller ikke kan komme af med det vand der står der, så der skal på sigt findes en løsning 

som selvfølgelig ikke skal indebære en omkostning for Grundejerforeningen.  
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Antenne – TV- Internet 

I det store hele har jeg ikke hørt nogen beklage sig til Bestyrelsen omkrig signaler eller 

udbyder, så det tager jeg som positiv tilbagemelding. 

Strandvænget 

Strandvænget er jo blevet solgt og der er planer om boligbyggerri på området, hvad det 

indebærer skal jeg ikke gisne om for nuværende, men der er indkaldt til borgermøde på 

Bastionen den 19 maj, hvor alle interesserede kan møde op og få svar på evt. spørgsmål. 

Der vil også være mulighed for at byde ind med forslag. 

Butikker 

Fakta ligger hvor den ligger og er ikke med i den plan hvor Coop lukker butikker ned. 

 

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, det har været en fornøjelse at have jer på holdet her i år. 

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 området lever op til 

forventningerne. 

Hermed giver jeg så ordet tilbage til Dirigenten. 


