
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforening 
Skovparken 

Torsdag d.26.april 2018 kl. 19.30 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Fastsættelse af kontingent + godkendelse af budget for år 2019 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Afgående er: Erik Mortensen - genopstiller 
Maja Hauberg - genopstiller 

      8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
      9. Valg af registreret eller statsaut. revisor 
    10. Eventuelt 
 
Ad. 1. 
Bestyrelsen foreslår Ivar Hviid  
Hviid er valgt 
generalforsamlingen er indkaldt efter de vedtagne regler. 
 
Ad. 2. 
Formandens beretning ligger på hjemmesiden  
Kommentarer til formandens beretning: 

● Hvornår fjernes det nedfaldne hegn fra det grønne område og ned til 
Juelsbergs marker? Dette er på som punkt under “indkomne forslag” og 
diskuteres der. 

● Borgermødet vedr. Strandvænget er på bastionen d.15.maj 2018 
● Er det under overvejelse at der skal lægges fibernet ned, nettet er til tider 

langsomt eller man bliver smidt af? Ikke lige pt. Bestyrelsen vil gerne snakke 
med Stofa om hvad det vil koste at få lagt fiber ned. Det er ofte egne 
kabler/stik der er skyld i at nettet er langsomt.  

● Til borgermødet vedr. Strandvænget er det vigtigt at spørge til hvordan vejen 
til og fra området er tænkt. Det skal være fremkommeligt. Det er også vigtigt 
at holde fast i/spørge til udsynet til vandet, parken og offentlig tilgang. 

 
Ad. 3. 
Regnskabet er i medlemsbladet april 2018 og ligger også på grundejerforeningens 
hjemmeside  
 
Grundejerforeningens regnskab er godkendt. 
Antenne foreningens regnskab er godkendt. 
 



 
Ad. 4. 
Ingen forslag fra bestyrelsen 
 
Ad. 5. 
Forslag 1 - Rådyrvænget 173. Der afsættes midler på vedligeholdelseskontoen til 
vedligehold af hegnet mod Juelsbergs marker. Hegnet er efterhånden blevet meget 
vildt og højt. Tidligere holdte kommunen hegnet og siden det blev overgivet til 
grundejerforeningen er der ikke blevet vedligeholdt.  
Svar fra formand: Der er en deklaration hvori kommune og Juelsberg har lavet en 
aftale om vedligehold. Vedligehold er kommunens ansvar. Deklarationen er tinglyst. 
Formand har talt med kommunen og tager kontakt til borgmester Kenneth Muhs.  
Kommentar: Der dumpes affald i hegn og også i firkanterne på de grønne områder. 
Kan bestyrelsen lave et opslag hvor man henstiller til at man ikke smider haveaffald 
mm andre steder.  
Kommentar: Juelsberg har ikke ryddet alt op efter fældning af hegn mod stien. Det 
ligger på Skovparkens område. Bestyrelsen retter henvendelse til Juelsberg. 
 
Forslag 2 - Harevænget 73. Rækkehusene kan lave tilbygninger med kip og ikke 
kun flade tage. Der laves en samlet tinglysning som er billigst. Betalingen er en sag 
mellem parcellen og kommunen.  
Forslaget er godkendt. 
 
Ad. 6. 
Uændret kontingent for 2019 er godkendt. 
Budget for grundejer- og antenneforening godkendt 
 
Ad. 7. 
Erik Mortensen - genvalgt 
Maja Hauberg - genvalgt 
 
Ad. 8. 

1. Tom Naurby - Grævlingevænget 
2. Henrik Sonne-Smidt - Harevænget 73 

 
Ad. 9. 
EY er genvalgt 
 
Ad. 10. 
Kommentar: Støj fra motorvejen. Hirsevej har fået et støj-hegn og vi frygter at det vil 
få endnu mere støj kastet ud over Skovparken. 
Formanden svarer: Støj-hegnet giver ikke en særlig stor støjreducering o,1 decibel 
og der skal mindst reduceres med 0,3 for at det er hørbart. 
 
Kommentar: Hegn ud til plantebæltet - må de være højere end 1,40 



Formanden svarer: Der skal tages kontakt til kommunen. 
Kommentar: Rødder fra naboens træer i kloakrør.  
Formanden svarer: Tag kontakt til nabo og snak om man kan blive enige om at 
fælde evt træer. 
 
Kommentar: Græsset slåes for dårligt. Det er for højt. Der saltes for meget. 
Formanden svarer: Bestyrelsen snakker med gartneren vedr. græsslåning og 
saltning (som faktisk skal være grus) 
 
Kommentar: Sommerfest er 2. lørdag i august. Der kommer opslag på hjemmesiden 
og i Skovparkens facebookgruppe  
 
Formand: Bladet udkommer - som i år - en gang om året. 
 
 
 


