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Beretning for 2019
På bestyrelsens vegne, vil Jeg gerne byde velkommen til Grundejerforeningen
Skovparkens generalforsamling 2020. I år på Nyborg Strand grundet Coronasituationen.
Der er mødt 69 stemmeberettigede frem heraf 6 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 i det forløbne år haft en del blandede oplevelser, først og fremmest måtte
vi desværre sige farvel til vores mangeårige kasserer Erik Mortensen, der afgik ved døden i
foråret. Erik levede og åndede for Grundejerforeningen, for ham var det aldrig hverken
besværligt eller set som et arbejde, det var hans fritid, kun overgået af hans glæde over
hans familie.
Som afløser for Erik, valgte vi i bestyrelsen at indkalde Henrik Sonne-Schmidt der blev valgt
som en af 2 suppleanter på sidste Generalforsamling. Henrik var den vi så som naturlig
afløser, i kraft af hans daglige arbejde inden for den finansielle verden og jeg må sige at
det ser ud til at være et rigtigt godt valg.
Hvis der skulle være nogen som tror at man bare skifter Kasserer i en forening, som man
skifter andre bestyrelsesmedlemmer, så kan de godt tro om igen. Magen til besvær og
sikkerhedsforanstaltninger med en bank, har jeg aldrig været ude for. Vi startede i juni
mdr. med kontakt og præsentation hos banken og vi er stadig ikke nået helt i mål endnu,
det værste er dog manglen på hjælp fra banken.
Derudover har vi i stigende grad måtte lægge krop til en mærkværdig mængde af brok
og kritik fra visse medlemmer som mener at Facebook er et forum som kan bruges efter
forgodtbefindende også når det gælder om at ”svine” andre til.
Det virker som om bestyrelsen som blot varetager flertallets interesser i Skovparken og
/eller gennemfører det som er vedtaget på Generalforsamlingerne, alligevel skal
udsættes for alskens beskyldninger, hentydninger og personlige angreb fra folk som ikke
har kommet igennem med deres holdninger eller har fået medhold på diverse
Generalforsamlinger. Vi er usynlige – vi er en flok gamle fjolser – vi er i lommen på Stofa – vi
uddeler arbejde i området til familie og venner – vi hører ikke medlemmerne.
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Venner og bekendte kan pludselig ikke hilse længere på dem man normalt hat talt
sammen med.
Det at være en del af bestyrelsen er efterhånden blevet et psykisk belastende stykke
fritidsarbejde.
Som det fremgår af punktet: valg til bestyrelsen, så har Maja valgt at trække sig fra
Bestyrelsen, hvilket er et klart resultat af den kampagne der har været ført på Facebook.
Så mange tak til jer der står bag, Maja har været rigtig god sekretær som har udført et
specielt godt arbejde i Bestyrelsen, hun har samtidig været fortaler for især
børnefamilierne i området, hun har om nogen været den empatiske og sociale
repræsentant for medlemmerne.
Så, om det er en gevinst for jer? Det tror jeg absolut ikke.
Atter en gang må jeg også påpege at når man har problemer med tv eller internet, tror
man så i ramme alvor at problemerne bliver løst ved at skrive på Facebook?
Sidste tråd som involverede 13 personer i en forholdsvis lang periode, endte med at jeg gik
ind, mod sædvane, og bad alle om at sende en mail med beskrivelse af problem,
tidspunkt samt hvornår det var anmeldt til Stofa. Resultat= tavshed og ingen mails, jeg ved
at Marck forsøgte det samme, med samme resultat. Så kan vi da ikke tage ”brokkerierne”
alvorligt!!!
Det er helt ok at efterlyse om andre har problemer i et bestemt tidsrum, så man har noget
konkret at fortælle Stofa supporten, men det vi ser er at andre med det samme tager det
som et oplæg til at lufte egne personlige holdninger til alt imellem himmel og jord, var det
ikke nemmer at disse personer meldte sig ind i en klub for ligesindede, jeg mener at der
findes en gruppe for der søger problemer frem for løsninger.
Arealer
På sidste Generalforsamling som jo var ekstraordinær, blev det accepteret at Nyborg
Kommune kunne købe ca. 800 m2 til parkeringsplads, handlen er gennemført og
betalingen blev fundet ved hjælp af uvildig Valuar fra Svendborg som efter grundig
gennemgang af området angav en pris på ca. 45.000 kr. i øvrigt lidt højere beløb end det
kommunen selv bød. Kommunen accepterede herefter de 45.000 kr. samt en
afgrænsning omkring parkeringspladsen i form af træer og buske.
Kommunen er blevet rykket nogle gange hen over året for at få reetableret hegnet ind
imod Juelsberg og med skyldig respekt for det specielle år så skulle der ikke være
problemer med at de udfører arbejdet som aftalt.
Der har som sædvanlig været lidt problemer med afvanding grundet tilstoppede
drænrør, men Per har været hurtig ude og fået løst problemerne.
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Med hensyn til træer i 4-kant bedene så gælder det stadig, at hvis man er generet af
træerne i dem så kontakt Per, han vil så besigtige og hvis man bliver enige i at der er et
problem, så bliver det løst efterfølgende. Husk dog i den forbindelse at træer ved naboer
som skygger, ikke er foreningens ansvar, her må man altså selv tage affære og finde ud af
at løse problemet i mindelighed.

Antenne – TV- Internet
Som det fremgår af det uddelte blad, så har vi i bestyrelsen undersøgt mulighederne for
Fibernet i Foreningen og vi har fået tilbud fra Stofa. Det er et område som vi kommer
nærmere ind på under forslag fra Bestyrelsen.
Til sidst vi jeg sige at vi generelt har problemer på Skaboeshusevej med hastigheder,
Politiet kan kontaktes med ønske om hastighedskontrol, hvilket er sket i nogle tilfælde, det
er absolut noget bestyrelsen bakker op om, frem for at skulle opleve at nogen bliver kørt
ned. Hvis der er nogen som ikke kan holde en let fod på speederen, så må de melde sig
ind i en motorklub og udleve deres drømme på en lukket bane.

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
2019.
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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