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Beretning for 2018
På bestyrelsens vejne, vilJeg gerne byde velkommen til Grundejerforeningen Skovparkens
generalforsamling 2019.
Der er mødt ...40.. stemmeberettigede frem heraf .....0.... fuldmagter.
Vi skal, som vanligt starte med at vælge en Dirigent og her vil Bestyrelsen gerne foreslå Ivar
Hviid, han er jo kendt med jobbet og et kendt ansigt ved vore generalforsamlinger, som
beboer her i Skovparken og tidligere advokat i Nyborg, er han er klædt godt på både
fagligt og mht. lokalkendskab.

Bestyrelsen
Bestyrelsen, har som altid, haft et spændende år, i et område som vores vil der jo altid
være nogle spændende nye udfordringer.
Jeg vil bare her, kort komme ind på de enkelte områder som vi har haft med at gøre.
Arealer
Som nogle måske har bemærket, er vi i gang med en opretning af de værste
ujævnheder rundt på stierne, vi tager det med ro så det bliver bare lidt ad gangen indtil vi
er igennem alle stierne. Hvis der er nogen der mener at de har et specielt behov for
opretning så ret henvendelse til Per Bagge Jørgensen (tlf fremgår af hjemmesiden).
Mht. vinter vedligehold på stierne, så har vi tidligere haft den holdning at der ikke måtte
bruges salt, men kun grus, desværre har tingene ændret sig så der ikke længere er nogen
som gruser mere derfor bliver der fremover saltet moderat.
Per har i det forløbende år fået tjekket diverse kloakledninger igennem og fået rettet op
der hvor der var problemer, nogle af vore egne og nogle af Kommunens.
Antenne – TV- Internet
Sidste år, kom der på Generalforsamlingen nogle forespørgsler omkring fibernet og der har
også været lidt skriverrier på Facebook her for nylig. Det er vigtigt at være
opmærksomme på at hvis man har noget konkret forslag eller lignende, så er det en god
idé at få indsent forslag til Generalforsamlingen senes 1. marts.
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I dag har vi fremføring via Fibernet fra Stofa til Skovparken, vi har moderniseret vore
kableføringer frem til forstærkerne så de også kan benyttes til Fiber . Der mangler så blot
en udskiftning af en hel del udstyr, så kan der også køres Gigabit bredbånd i Skovparken,
vi kan stadig ikke påstå at vi har ægte Fibernet da dette vill betyde at alle kabler fra
fordelerbokse og ind til de enkelte parceller skal udskiftes til Fiberkabler, men hastigheden
kan vi sagtens få 1000 / 1000 Mbit.
Stofa har udarbejdet pris og tilbud for Skovparken, som jeg har modtaget her i april
måned.
Pris: 3.000.000
Egeninvestering: 500.000
Rest investering: Stofa’s investeringspulje: 2.500.000: Kontrakt løbetid = 8 år.

Strandhøjen
Der har været afholdt møder omkring bebygning af Strandhøjen og Nyborg Kommune
har udsendt oplæg til Lokalplan. Dette har givet anledning til en hel del diskussioener i de
små hjem omkring Parken, bygningshøjder og afstand til de nye bygninger omkring
skyggevirkninger mm. Til de huse der i forvejen er placeret i Skovparken tættest på
Skaboeshusevej. Uden at komme alt for meget ind på detaljer mm. Så er bestyrelsen
kontaktet og efterfølgende krittiseret for ikke at vile tilslutte sig den underskriftsindsamling
der foregik. Til dette må jeg bare sige: Bestyrelsen repræsenterer Skovparkens
grundejerforenings medlemmer og vi kan derfor ikke ikke som repræsentanter for alle her i
foreningen, melde ud hverken positivt eller negativt.
Vi kan skrive under som privatpersoner eller undlade at tage stilling, på samme vis som alle
andre beboere. Hvis en generalforsamling beslutter at bestyrelsen skal arbejde hen i mod
en bestemt beslutning, så er vi selvfølgelig forpligtet til at udtale os bestemt på

foreningens vejne ellers kan vi kun komme med antydninger eller formodninger, for hvem
skal vi ellers repræsentere? Dem der er for, eller dem der er imod?

Parkeringsplads
Kommer vi ind på under indkomne forslag.
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Motorvejsstøj
Ikke ret meget nyt, der er gået endnu mere valgkamp i politikkerne og man har ment at
der skulle bruges penge til andre og vigtigere ting her i Danmark, f.eks. et stk. omfartsvej
ved Maribo til 770 mill. Kr. som nu godt nok er ændret til ”kun” 80 Mill. Kr. desværre er der
stadig ingen der kan se berrettigelsen for at bruge penge på dette projekt andet en en
hvis person fra DF.
Tænk hvor meget stæjdæmpning der kunne laves for de penge?
Kenneth Muus har prøvet at råbe politikkerne fra egne rækker op, men forgæves. I
odense brugte man justitsministeren til at besigtige støjproblemerne, så de fik. Ved
Helsingør brugte man en anden hjt på strå politikker, så her fik man også. At kontakte
nuværende trafik minister giver ingen resultat, så kan man o spørge om hans nagt?
Vi har kontaktet Erik Christensen og bedt ham om at kæmpe for en løsning for Nyborg og
han har svaret positivt tilbage da han godt kender til problematikken, han har lovet at han
efter valget vil arbejde for en løsning dog forudsat han stadig er i folketinget til den tid.
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 arbejde sammen med jer, også i
2018.
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 forme området og sikre at det
lever op til forventningerne.
Hermed giver jeg så ordet tilbage til Dirigenten.
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