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Medlemsbladet for 
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Ansv. Jack Nielsen
Tlf.: 30 53 21 84
 grf-webmaster@skovparknet.dk

Oplag 750 stk.
Tryk: Nyborg Skilte & Design.
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Bestyrelsen
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Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer 
indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
Torsdag den 29 oktober kl. 19:30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 1.  Valg af dirigent.
 2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens 
  virksomhed i det forløbne år.
 3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab 
  til godkendelse.
 4.  Forslag fra bestyrelsen.
 5.  Forslag fra medlemmerne.
	 6.		 Fastsættelse	af	kontingent	+	
  Godkendelse af budget for år 2020.
 7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er:   Henrik Sonne-Schmidt (genopstiller)
   Maja Hauberg (genopstiller ikke)
 8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9.  Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 10.  Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Flemming Hansen

Bemærk! Det er ikke tilladt at ryge på generalforsamling
 • Indkaldelse er med forbehold for Corona regler, 
  check status på foreningens hjemmeside.
 • Der er kun adgang for én repræsentant pr. husstand.
 • Deltagelse skal tilmeldes på forhånd til bestyrelsen 
  pr. mail eller telefon, senest 27. oktober. 
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Fra Formanden
Da vi desværre har konstateret at vi har nogle få medlemmer af  
Grundejerforeningen, som gentagne gange udsender diverse hen-
tydninger og/eller grundløse beskyldninger imod Bestyrelsen på 
Facebook, har Bestyrelsen besluttet at vi, på trods af tidligere ud-
melding indkalder til Ordinær Generalforsamling i indeværende år.
Årsagen er at, vi i bestyrelsen er trætte af de udmeldinger som 
ser ud til at komme fra en lille fast gruppe af personer og som ud-
gangspunkt ser ud til udelukkende at have til formål at miskredi-
tere bestyrelsen og fremme 1 eller 2 personers private interesser. 
(Se nedenstående)

Påstande på Facebook 
Fra XXXX XXXX:
Er grundejerforeningens bestyrelse en lukket loge? Bestyrel-
sen har i strid med vedtægterne besluttet helt at aflyse grund-
ejerforeningens generalforsamling i 2020 og først holde gene-
ralforsamling igen i april 2021. Man har dog ikke informeret 
medlemmerne om disse overvejelser eller om beslutningen i 
bestyrelsen, som blot fremgår af foreningens hjemmeside. 
Tidligere blev de enkelte medlemmer ved folder i postkassen  
informeret om, at generalforsamlingen i 2020 blev udsat til efter 
sommerferien 2020 p.g.a. corona-situationen, hvilket naturlig-
vis var helt i orden og svarede til praksis i alle andre foreninger 
m.fl.. Bestyrelsens beslutning er ulovlig i.h.t. vedtægterne og 
vil medføre, at bestyrelsen i en periode ikke har generalforsam-
lingens mandat til at administrere foreningens forhold, hvorved 
bestyrelsesmedlemmerne kan pådrage sig personligt ansvar, li-
gesom generalforsamlingens godkendelser og beslutninger vil 
mangle vedr. nogle forhold, f.eks. regnskab og budget. 

Kommentarer fra Bestyrelsen
Bestyrelsen har selvfølgelig ikke aflyst årets Generalforsam-
ling i strid med vedtægterne. Vedtægterne nævner intet om en     
situation som den vi har haft med en pandemi, hvor regering-
en og sundhedsmyndigheder udstikker nogle generelle regler 
og begrænsninger i forhold til hvad der er normalt gældende. 
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Bestyrelsen har handlet ud fra alm. Gældende foreningsregler 
som i øvrig blev rigeligt beskrevet på Internettet. Udsættelsen 
er sket for at sikre Skovparkens medlemmer imod Corona.

Første melding omkring Generalforsamling blev meddelt via 
Hjemmesiden og Lokalavisen, hvoraf det også fremgik at          
aflysningen ville vare ”indtil vi igen kunne samles”. Alligevel 
blev det meddelt på foreningens hjemmeside, da bestyrelsen 
vedtog helt at aflyse årets Generalforsamling, da der ikke kun-
ne forsamles over 100 personer uden helt specielle sikkerheds-
foranstaltninger.
Hr. XXXX har erfaring fra tidligere bestyrelser og bør derfor vide 
at den påstand han kommer med omkring bestyrelsens ulovlige 
beslutning, ikke er sand. I denne situation er det netop op til 
bestyrelsen at træffe de nødvendige beslutninger, 
DET ER FAKTISK DERFOR DER ER VALGT EN BESTYRELSE!

Påstande på Facebook 
Af foreningens hjemmeside fremgår desuden, at man efter kas-
sererens død har indkaldt førstesuppleanten som nyt bestyrel-
sesmedlem. Hvis førstesuppleanten er den med flest stemmer 
ved suppleantvalget på generalforsamlingen, så er det ikke til-
fældet, idet det nye bestyrelsesmedlem ikke var den med flest 
stemmer. Jfr. vedtægterne er det dog bestyrelsen selv, der væl-
ger blandt suppleanterne, men der bør informeres korrekt og 
begrundet til medlemmerne på hjemmesiden. 

Kommentarer fra Bestyrelsen
I forbindelse med vores Kasseres dødsfald, har Bestyrelsen ind-
kaldt den ene af de 2 valgte suppleanter, ud fra hvem bestyrelsen 
mente kunne varetage kasserer jobbet bedst muligt, samt hvem 
bestyrelsen mente at kunne arbejde mest fornuftigt sammen 
med, uden at skabe uenighed i bestyrelsen. Helt i tråd med ved-
tægterne. Påstanden om antallet af stemmer, vil jeg gerne høre  
hr. XXXX nærmere om, da der ikke blev oplyst stemmetal på 
Generalforsamlingen, så hvis Hr. XXXX er i besiddelse af disse 
tal, så må de være erhvervet på uhæderlig vis. 
Ingen i bestyrelsen har disse oplysninger!
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Påstande på Facebook 
Bestyrelsen bør generelt blive bedre til at informere og ind-
drage medlemmerne i foreningens forhold.
Og så bør den blive bedre til at lytte og varetage medlemmer-
nes interesser. Det er faktisk derfor, at den sidder der.

Kommentarer fra Bestyrelsen
Omkring informationsniveauet, må jeg desværre give Hr. XXXX 
ret, det kunne sagtens blive bedre og det skal det også blive, 
men jeg er også her nødt til at gentage, at Bestyrelsen ikke 
orienterer via Facebook. 
Desværre fremgår det jo med al ønskelig tydelighed af denne 
Facebook tråd, at dem som beklager sig, ikke læser vores hjem-
meside! Med hensyn til at lytte og varetage medlemmernes in-
teresser, Igen: vi repræsenterer ikke foreningen på Facebook, 
så såfremt der skulle være nogle medlemmer som har ønsker 
og/eller interesser, som de ønsker at bestyrelsen skal tage sig 
af, så har alle bestyrelsesmedlemmerne en Mail adresse og et 
telefonnummer man kan henvende sig på.

Påstande på Facebook 
Hvis der først afholdes generalforsamling i april 2021, må det 
betyde, at hele bestyrelsen da er på valg på een gang.
Det kan vi da lige tænke lidt over.

Kommentarer fra Bestyrelsen
Igen en udmelding imod bedre viden, 2020 er sprunget over 
og de personer som var på valg i 2020 er derfor på valg i 2021.

Jeg skal undlade at bringe alle efterfølgende kommentarer til det-
te Facebook indlæg, dog syntes jeg at et par af dem giver stof til 
eftertanke!

”Vi skal da bare afholde Generalforsamling, dem der er 
bange for deres helbred, må så bare blive væk”

”Må sige der sker mange mærkelige ting i den forening, 
enig i at de alle skal skiftes ud så der kan komme nyt 
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blod til, måske man også kan forsøge at det ikke er 
venner og familie man bestiller til at holde de grønne 
områder her.”

For det første er det tankevækkende at man ikke har mere  
respekt for sine naboer end at deres meninger er mindre vigtige 
og at man ikke skal tage hensyn til de mennesker herude som er 
i risikogruppen!
 
For det andet, at insinuere at det er venner og familie som udfører 
arbejdet i foreningen, syntes jeg er direkte svinsk og jeg mener at 
vedkommende som kom med denne påstand bør afkræves bevis 
for det påståede. (navn er bestyrelsen bekendt).

Generelt kan man af Facebook tråden se at mange reagerer på de 
påstande som Hr. XXXX slynger om sig med, hvilket er helt for-
ståeligt (hvis de ellers var rigtige) men det viser tydeligt hvordan 
man styrer en skjult dagsorden, for egen vindings skyld, og får en 
masse medløbere med sig. Det er i hvert fald svært for mig at se 
nogen som helst anden begrundelse for komme med de påstande.

Jeg vil derfor gerne opfordre så mange medlemmer som muligt til 
at deltage i den indkaldte Generalforsamling og derved være med 
til at bestemme hvilken forening og hvilken bestyrelse man ønsker 
i fremtiden.

• Er det flertallet som tegner foreningen? Eller skal det være de   
 få der råber højest? 

• Skal Bestyrelsen varetage medlemmernes interesser eller skal  
 de varetage egne ambitioner? 

• Skal forholdet til kommunen være løsningsorienteret eller  
 aggressivt uden resultat? 

• Skal løsninger være økonomisk forsvarlige eller er det 
 ligegyldigt, bare nogle få er tilfredse?
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Mød op og giv din mening til kende, ellers risikerer du at forenin-
gen mister indflydelse i forhold til diverse samarbejdspartnere.  
De stiller også krav til dem de skal kommunikere og forhandle med.

Husk! Hvis Bestyrelsen falder og der ikke kan dannes en ny, så 
tager Nyborg Kommune over. 
Allerede nu er det vanskeligt at fastholde bestyrelsesmedlemmer-
ne, da vi alle er trætte af, ubegrundet at blive svinet til på Face-
book af de samme mennesker hver gang.

Flemming Hansen

Følgende forslag er indsendt rettidigt og 
kan behandles på generalforsamlingen 

Pkt. 4. Fra bestyrelsen

Internettet i Skovparken
I forbindelse med oplæg til fiber/Gigabit forbindelse i Skovparken 
gives der her lidt information om status og den videre vej frem. 
(gerne et færdigt oplæg til afstemning på næste Generalforsamling).

Som alle nok er bekendt med, så har NyborgNet indgået en 
aftale omkring etablering af fiber net i byen, her har Energi Fyn 
tilbudt at lægge Fiber igennem hele byen med gratis tilkobling af 
dem der måtte ønske det.

Når der siges ”gratis” hvad menes der så?
• Det er kun forbindelsen Energi Fyn tilbyder, hertil kommer så, 
 at der skal indgås aftale med en udbyder som også har ind-
 gået aftale med Energi Fyn, denne aftale er IKKE gratis, prisen  
 er pt. Ukendt.
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•  Aftalen imellem NyborgNet og Energi Fyn er bindende for en 
 10 års periode og nettet tilhører Energi Fyn. 
 Hvad der evt. kommer af omkostninger mm. Senere kan der 
 ikke oplyses noget om pt.
 Vi har fra Stofa modtaget tilbud som modsvarer Fibernet i   
 byen, nemlig Gigabit netværk med samme hastigheder som   
 ved fuld fiber.

Prisen for dette vil være:
•  Samme priser som i dag
•  Ingen ekstra omkostninger for den enkelte bruger
•  Bindingsperiode = 8 år (kan sænkes mod delvis betaling for   
 opgradering)
•  Gennemgang af hus installationer samt gratis Mesh til de 
 hurtige hastigheder, hvis der er behov.

Alternativ Fuldt Fiber til alle brugere.
•  Samme pris som i dag
•  Ekstra omkostninger for den enkelte bruger ved fiber igennem  
 egen grund samt etableret hus installation.
•  Bindings periode contra egenbetaling er ukendt for 
 nuværende.

Energi Fyn samt TDC-fiber bliver sandsynligvis lagt i Skovparken 
på et tidspunkt, så de der måtte ønske at benytte disse tilbud, 
vil have muligheden for det. Energi Fyn vil rigtig gerne lægge de-
res Fiber i Skovparken, dog skal opmærksomheden så henledes 
på at de ejer hele nettet og vi som brugere har intet at skulle 
have sagt. I dag bestemmer vi selv hvem der skal være udbyder 
og på hvilke vilkår.
Alt dette vil der blive orienteret nærmere om på Generalfor-
samlingen så vi enten kan få en afklaring her om den videre vej 
frem, eller om der ønskes mere information så beslutningen kan 
tages på næste generalforsamling.

Flemming Hansen
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Følgende forslag er indsendt rettidigt og 
kan behandles på generalforsamlingen

Pkt. 5. Fra medlemmer

Forslag fra: Christine Norup, Mårvænget 4

Forslag til kommende generalforsamling:
- Skovrejsning på dele af de grønne arealer.
- Generelt mere vildt bevoksning, mindre græsslåning. 
___________________________________________________

Forslag fra: Pia Thomsen, Mårvænget 47

Grønne områder 
Jeg henvender mig til grundejerforeningen ang. de grønne om-
råder, jeg bor i Mårvænget nr 47 og blev lige så glad, da jeg så 
at man var i gang med den ” lille skov ” i bunden af Mårvænget, 
men desværre blev det ikke til så meget, jeg så gerne at det 
hele blev fældet, det er blevet alt for højt, hvilket betyder at jeg 
ingen aftensol har i min have. Jeg mener heller ikke at det fra 
starten af, skulle være en lille skov. Så jeg kunne godt tænke 
mig at det hele blev fældet og der blev sået græs, hvis der så 
skulle være nogle der bor i Mårvænget som gerne vil beholde 
den ” lille skov ” kunne man jo med fordel plante en ny skov i 
det grønne område ved busholdepladsen, hvor der også skal 
være parkeringspladser, kunne måske også sikre støj fra parke-
ringspladsen, og prisen for dette her kunne måske komme fra 
salget af grunden til parkeringspladser til kommunen.
Dette må gerne tages op på generalforsamlingen 
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Resultatopgørelse
  Note 2019 2018
Indtægter 2 647.946 629.899
 Vedligeholdelse af arealer 3 -411.54 3 -490.352
 
Resultat før øvrige 
omkostninger  236.403 139.547
 Øvrige omkostninger 4 -46.046 -44.473
 
Årets resultat  190.357 95.074
 
Bestyrelsen foreslår årets 
resultat disponeret således:   
 Overført resultat  190.357 95.074
   190.357 95.074
 

Balance
  Note 2019 2018
AKTIVER
 Omsætningsaktiver 
 Tilgodehavender 
 Tilgodehavende kontingent  70.200 31.623
   70.200 31.623
 
Værdipapirer
 Aktier Nordea 196 stk.  5.876 5.876
Likvide beholdninger  610.285 475.913
Omsætningsaktiver i alt 5 686.361 513.412
AKTIVER I ALT  686.361 513.412

Grundejerforeningen Skovparken
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019
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Balance
  Note 2019 2018
PASSIVER
 Egenkapital
 Egenkapital primo  466.835 371.761
 Overført resultat  190.357 95.074
 Egenkapital i alt  657.192 466.835

Gældsforpligtelser 
 Kortfristede gældsforpligtelser 
 Skyldige omkostninger  29.169 46.577
 Gældsforpligtelser i alt  29.169 46.577

PASSIVER I ALT  686.361 513.412
 

Grundejerforeningen Skovparken
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019
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Noter  2019 2018

2 Indtægter
 Kontingenter  646.877 627.658
 Renteindtægt  213 1.399
 Aktieudbytte  856 842
   647.946 629.899

3 Vedligeholdelse af arealer
 Vedligeholdelse sommer  319.436 330.353
 Vedligeholdelse vinter  13.400 69.436
 Flishugning  24.000 24.137
 Fældning træer og beskæring  26.138 15.080
 Skraldespande  28.569 29.127
 Reparation legeplads  0 13.819
 Fodboldmål  0 8.400
   411.543 490.352 
 
4 Øvrige omkostninger
 Forsikringer  3.801 3.729
 Trykning af blade  3.262 4.994
 Porto og gebyrer  1.025 1.251
 Kontorhold  0 45
 Mødeudgifter  1.357 3.192
 Mobil- og IT-godtgørelse  3.000 3.000
 Revision og regnskab  19.594 19.688
 Gaver/udgifter til generalforsamling  3.553 299
 Udbringning af blade  2.300 1.050
 Kontingent bestyrelsen  5.400 5.400
 Webhotel  2.754 1.825
   46.046 44.473
 

Grundejerforeningen Skovparken
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019
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Noter  2019 2018
 
5 Likvide beholdninger 
 Nordea konto 8753 003 071  1.740 2.120
 Nordea konto 8750 851 239  1.829.802 1.624.028
 Indestående 
    (fællesantenneanlægs andel)  -1.221.257 -1.150.235
   610.285 475.913

Grundejerforeningen Skovparken
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Stofa Kundeservice og Teknisk support

Kundeservice:  88 30 30 30
Kundeservice hjælper med alle forhold omkring dit 
abonnement, regning, op-/nedgradering af TV-pakke og 
tilkøb af ekstra TV-kanaler.
 Hverdage: 8.00 - 17.00
 Weekend: Lukket

Teknisk support:  88 30 30 30
Hjælper med fejlmelding og teknisk hjælp på:
• TV og SmartTV (Zaptor-box)
• Bredbånd og WebTV
• Stofa Telefoni 
 Hverdage: 8.00 - 21.00
 Weekend: 9.00 - 17.00
 Helligdage: 9.00 - 17.00

se mere på www.stofa.dk
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Resultatopgørelse
  Note  2019  2018
Indtægter 2 140.805 136.780
 Omkostninger anlæg 3 -35.061 -34.860

Resultat før øvrige omkostninger  105.744 101.920
 Øvrige omkostninger 4 -38.928 -35.745

Årets resultat  66.816 66.175

Bestyrelsen foreslår årets 
resultat disponeret således: 
 Overført resultat  66.816 66.175
   66.816 66.175
 

Balance
  Note  2019  2018
AKTIVER
Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender 
 Tilgodehavende moms  4.093 7.120
 Tilgodehavende kontingent  9.360 6.450
   13.453 13.570

Likvide beholdninger 5 1.222.514 1.151.459

Omsætningsaktiver i alt  1.235.967 1.165.029

AKTIVER I ALT  1.235.967 1.165.029

Fællesantenneanlæg Skovparken
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019
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Balance
  Note  2019  2018
PASSIVER
Egenkapital
 Egenkapital primo  1.125.310 1.059.135
 Overført resultat  66.816 66.175
 Egenkapital i alt  1.192.126 1.125.3 10

Gældsforpligtelser 
 Kortfristede gældsforpligtelser 
 Anden gæld 6 28.384 24.275
 Periodeafgrænsningsposter 7 15.457 15.444
   43.841 39.719

 Gældsforpligtelser i alt  43.841 39.719

PASSIVER I ALT  1.235.967 1.165.029
 

Noter  2019 2018

2 Indtægter
 Kontingenter  77.901 83.239
 Fee BBO-kunder og MITTV-kunder  12.667 0
 Renteindtægt  513 3.986
 Lejeindtægt antenneplads  19.724 19.555
 Stofa markedsføringsbidrag  30.000 30.000
   140.805 136.780

3 Omkostninger anlæg
 Elforbrug  19.252 18.842
 Forsikringer  15.266 15.480
 Køb af programmer  543 538
   35.061 34.860

Fællesantenneanlæg Skovparken
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019
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Noter  2019 2018

4 Øvrige omkostninger
 Porto, mødeomkostninger m.v.  3.098 1.350
 Mobil- og IT-godtgørelse  3.000 3.000
 Revision/regnskabshjælp  23.650 23.600
 Folder/blad til medlemmer  2.609 2.897
 Kontorartikler  3.727 2.060
 Kontingent bestyrelsen  600 600
 Selskabsskat 
 – rentetillæg/godtgørelse  2.244 2.238
   38.928 35.745

5 Likvide beholdninger
 Nordea konto 8753 006 078  1.257 1.224
 Indestående 
 (Grundejerforeningens andel)  1.221.257 1.150.235
   1.222.514 1.151.459

6 Anden gæld
 Skyldige omkostninger  24.030 20.100
 Skattekonto  2.217 2.037
 Skyldig selskabsskat  2.137 2.138
   28.384 24.275

7 Periodeafgrænsningsposter
 Depositum Telia  13.812 13.812
 Forudbetalt leje Telia  1.645 1.632
   15.457 15.444

Fællesantenneanlæg Skovparken
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019
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Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken
Budget 2021 - Arealer

INDTÆGTER 
 Kontingent 722 x 12 x 75    649.800
 Renteindtægter, gebyrer mm    -
 Indtægter i alt    649.800

UDGIFTER
 Entreprenør, sommer  360.000 
 Genopretning af stier mm  40.000 
 Entreprenør, vinter  60.000 
 Flishugning  25.000 
 Beskæring  30.000 
 Nyanskaffelser  10.000 
 Tømning af skraldespande  40.000 
 Vedligeholdelse legepladser/bænke  10.000 
 Forsikringer  4.000 
 Kontingenter og annoncer  1.000 
 Indkaldelse til generalforsamling/blad 5.000 
 Kontorhold m.m.  1.500 
 Mødeudgifter  3.000 
 Kontingent bestyrelsen  5.400 
 Mobil- og IT-godtgørelse  3.000 
 Revision og regnskabshjælp m.m.  20.000 
 Gaver, udgifter ved generalforsamling 1.500 
 Udbringning af blade  1.500 
 EDB udgifter   2.000 
     622.900  649.800
 Overskud   26.900 
       649.800  649.800

EGENKAPITAL 
 Egenkapital pr. 01.01.2020   657.192
 Budget 2020  31.000 
 Budget 2021   26.900  57.900
EGENKAPITAL PR. 31.12.2021   715.092
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Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken
Budget 2021 - Antenne

INDTÆGTER  
 Kontingent (764) x 12 x 10  91.680 
 - moms   -18.336 73.344

 Overskydende programafgift   -
 Stofa markedsføringsbidrag   30.000
 Renteindtægter   -
 Lejeindtægter   20.000
    50.000

UDGIFTER  
 El-forbrug  20.000 
 Forsikring  16.000 
 Kontorhold, mødeudgifter m.m.  6.000 
 Blad til medlemmer  3.000 
 Kontingent bestyrelsen  600 
 Mobil- og IT-godtgørelse  3.000 
 Selskabsskat  2.500 
 Revision og regnskabshjælp m.m.   24.000   
   75.100 123.344
 Likviditetsoverskud   48.244  
   123.344 123.344

EGENKAPITAL 
 Egenkapital pr. 01.01.2020   1.192.126
 Budget 2020  48.344
 Budget 2021  48.244  96.588
EGENKAPITAL PR. 31.12.2021   1.288.714
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Starter mandag d. 23. november i Egernvænget
og fortsætter op gennem området.

Maskinen starter kl. 07.00, 
så læg materialet ud i god tid. 

Vi har aftalt med Gislev Entreprenør- & Grundejerservice, 
tlf.: 62291755 / 40194855, som varetager flishugningen, 

at de også udfører beskæring/fældning i Skovparken efter 
forudgående aftale, og for beboernes egen regning, f.eks. i ugen 
før flishugningen, så man kan få grenene flishugget ved den 

årlige gratis flishugning.

For at det kan forløbe bedst muligt, er der nogle ufravigelige 
regler som skal overholdes, og det er:

Materialetykkelse: max 15 cm.
Beskæringsaffald til flisning skal bestå af vedagtigt materiale 

uden nogen form for forurening, som f.eks. trådhegn, jord, træs-
tubbe, staudeafskæring og lignende.

Materialet lægges på vejen, foran egen grund, med 
rodenderne i samme retning, så materialebunken kan ses 

fra stamvejen (vænget), således at flishuggeren ikke behøver 
at køre ned af sidevænger, hvor der ikke er lagt noget ud.

Affaldet bliver ikke fjernet hvis ovenstående ikke overholdes. 

Hvis grundejeren ønsker at beholde flisen ning.

Bestyrelsen


