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Ekstraordinær generalforsamling i  
Skovparkens Grundejerforening 

3 oktober 2019 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Foreningens forslag om salg af jord 
3. Afstemning 

 

1. Bestyrelsen foreslår Ivar Hviid. Generalforsamlingen godkender Ivar Hviid. 
 

2. Kommunen forespurgte i foråret grundejerforeningen om salg af 800 m2 ved den nordlige ende af 
Skovparken. Generalforsamlingen valgte at stemme nej tak til forespørgslen. Siden er lokalplan 296 
vedtaget i kommunen. Kommunen vil flytte vendepladsen til Beredskabspladsen, dermed vil 
lokal/bybussen ikke længere køre helt ud til den nordlige ende. Kommunen ejer allerede en del af 
området, som de vil lave P plads på – så P pladsen kommer på området.  
 
Kommentarer fra medlemmer:  
Flemming Eriksen: Det er ikke forsvarligt at have en p plads ved befærdet vej. Der er mange der 
bruger Strandvængets område. Foreslår stadig at p pladsen bliver lagt ved Beredskab. FE mangler  
vilkår og pris for at forslaget skal kunne vedtages. Kommunen har afvist indsendt indsigelse fra FE 
på vegne af et antal beboere fra området. 
Poul Erik Hansen:  Hvorfor er der ikke indkaldt til dette møde inden lokalplan vedtages?  
Svar fra formand: Det var det forslag bestyrelsen fremlagde på den ordinære generalforsamling, så 
der var indkaldt før planen blev vedtaget. 
Rådyrvænget 52: Det er vigtigt at vi har vendeplads og stoppesteder.  
Rådyrvænget 79: I protest har jeg lyst til at stemme nej til forslaget. Vil gerne vide hvilke 
lokalpolitikere der har stemt for – de skal ikke have stemmer til næste kommunalvalg. 
Harevænget 20: Har vi på skrift at kommunen vil bibeholde vendepladsen og stoppesteder? Det er 
vigtigt at vide inden vi skal stemme.  
Svar fra formand og Per: Vi har lov til at stille krav, hvis vi sælger vores jord til kommunen og det vil 
vi selvfølgelig gøre. 
Grævlingevænget 75: Vi er nødt til at bibeholde vendepladsen – der er mange der bruger bussen 
børn og gamle. Vi skal have klare aftaler hvis der skal sælges. 
Grævlingevænget 1: Jeg er klar over at det giver nogle støjgener. Men vi skal huske at det er plus 
for vores område hvis der kommer flere folk herud. 
Mårvænget 2: Betingelser – den sti kommunen vil etablere, kommer til at være tæt på dem der bor 
i starten af Mårvænget. Hvis der skal stilles betingelser ved evt. salg er det vigtigt at tage højde for. 
Rådyrvænget ?: Kunne en betingelse være at vi siger at vi gerne vil have flere afgange på busser 
herud? 
Flemming Eriksen: Der har nogle sommerdage været oppe på 40 biler, så derfor dække de 20 P 
pladser ikke behovet. Hvis der skal sælges – det mener jeg ikke – skal det være til en høj pris og der 
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skal være betingelser for afstand til husene. Jeg tror ikke på at kommunen vil gøre hvad de siger, de 
truer bare. 
Grævlingevænget 134: Tror ikke på at kommunen vil flytte busstopsteder, det vil ende på forsiden 
af aviserne hvis kommunen vil holde fast i deres sag. 
Svar fra formand: Vil det give mindre uro hvis det er p pladsen der ligger tættest på Mårvænget?  
Grævlingevænget 140: Det er helt skørt at placere P pladsen på det område, man kan ikke 
orientere sig ordentlig i forhold til trafik – det vil være bedre med P plads ved Beredskab, da der er 
bedre udsyn. 
Medlem: Vi spænder ben for os selv hvis vi ikke sælger – det er meget bedre at bede om fx 
fodgængerfelt/lysregulering så det er sikkert for alle at befærdes der 
Medlem: At sætte vendepladsen i spil er dybt urealistisk. 
Medlem: Man spiller højt spil ved at tro på at kommunen ikke vil ekspropriere. 
Kristine Norup: Der skal være busforbindelse til børn i skolealderen med mere end 2,5 km, derfor 
tror jeg ikke at kommunen vil flytte vendeplads/stoppesteder. 
Hjortevænget 129: Ærgerligt at bruge kommunen som syndebuk – Miljø og teknikudvalget er dem 
der har lavet forslaget og så godkender kommunalpolitikerne det. Man kan opstille krav om 
tidsbegrænsning på P pladsen. 
Harevænget 20: Kunne man invitere borgmester/udvalgsformand og få svar på alle de spørgsmål vi 
har? 
Medlem: Jeg er sikker på at hvis vi siger nej, så får vi ingen indflydelse overhovedet. Hvorimod hvis 
vi siger ja, kan vi få indflydelse på hvordan det skal blive. 
Hjortevænget 146: Kan kommunen presse os til at sælge hele området i den nordlige ende? Der er 
kommet flere børnefamilier til 
Grævlingevænget 165: Kunne man tage badebro med i forhandlingerne? 
Hjortevænget 164: Synes at vi skal protestere kraftigere inden vi giver svar. Der er 800 husstande i 
området og vi kunne godt presse/protestere med meget mere kraft. 
Mårvænget 2: Vi skal stemme nej, Formanden skal tale vores sag og ikke kommunens sag. 
Svar fra formand: Lokalplanen er vedtaget. 
Flemming Eriksen: Hele skovparken var imod lokalplanen. Kommunen mener at deres egen jord 
ved beredskab er mere værd end vores jord. 
Medlem: Vores stoppesteder skal bibeholdes. Tror ikke at de nedlægger stoppesteder når der 
kommer endnu flere boliger ved Strandhøjen. 
Medlem: Hvis vi helt selv kunne bestemme ville vi gerne have et grønt område, men pladsen skal 
være et eller andet sted – vi slipper ikke for den. 
Harevænget 20: Hvad sker der efter den ekstra ordinære generalforsamling? Synes stadig at der 
skal holdes møde med kommunen så de kan høre hvad beboerne i skovparken mener. 
Medlem: Vi kunne godt – uanset resultatet i dag – invitere politikerne til møde. 
Flemming Eriksen: Hvis der stemmes ja, skal der laves et mandat til bestyrelsen, om hvordan det 
skal se ud, hvad prisen skal være. 
Harevænget 20: Vi er nødt til at have betingelser, det har vi krav på at vide inden vi stemmer. Det 
drejer sig om bus, vendeplads… 
Medlem: Vi har lov til at aflevere en ønskeliste med de ting man synes er vigtigere at give videre til 
kommunen. Vi kan ikke sidde og stemme om alle forslag her. 
Flemming Eriksen: Det forslag der ligger er ikke fyldestgørende. Derfor skal man stemme nej og så 
må bestyrelsen lave et nyt forslag vi kan stemme om. 
Per Bagge Jørgensen: Synes at vi skal stemme ja. Der kommer træer omkring pladsen som vil 
dække pladsen. 
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3. Der vælges stemmetællere: Søren Yde Sørensen og Pia Ditlevsen 
Der er afgivet 73 gyldige stemmer (hvor af de 18 var på fuldmagt): Ja 39 – 34 nej 
Formanden vil kontakte Borgmesteren og forelægge de tal der er afgivet her på den ekstra 
ordinære generalforsamling og bede om de krav der er foreslået på EOGF 
Eventuelt: Der er en gruppe der arbejder på badebro – vi går i gang til foråret. Der bliver meldt ud 
når der bliver brug for hjælp/kræfter. 

 


