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Formandens Beretning for 2020
På bestyrelsens vegne, vil Jeg gerne byde velkommen til Grundejerforeningen
Skovparkens generalforsamling 2021. I lighed med sidste gang, her på Nyborg Strand.
Der er mødt 120 stemmeberettigede frem heraf 20 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.

Bestyrelsen
Sidste Generalforsamling var desværre præget af en del misforståelser og diskussioner om
emner som ikke skulle have taget så meget tid og slet ikke under de punkter hvor de blev
debatteret.
Jeg vil derfor indskærpe at man holder sig rimeligt stramt til dagsordenen, også især for at
overholde det faste sluttidspunkt kl. 22.00.
Da Maja ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, var vi så heldige at få Mette Stig-Wolff
valgt ind, og efter konstituering overtog Mette området IT og TV og Jack overtog Sekretær
jobbet.
En meget stor opgave for Mette blev i henhold til ønske fra Generalforsamlingen at
nedsætte et udvalg til gennemgang og optimering af foreningens IT og TV-løsning da der
var utilfredshed med systemet som det havde kørt, samtidig fravalgte man en optimering
som blev tilbudt fra Stofa, da men mente at det måtte kunne gøres bedre.
Mette og Marck vil om lidt fremlægge det resultat de er kommet frem til, så i kan beslutte
hvordan løsningen skal være fremover.
Jeg vil gerne sige herfra, at jeg har været imponeret over den grundighed og
arbejdsomhed udvalget har lagt for dagen, det har været både seriøst og professionelt
udført. Tak til udvalget!
Nyborg Kommune er som altid langsomme, så endnu er der intet sket vedr. hverken hegn
eller sti ved Juelsberg marker? Jeg har derfor bedt em et møde med Kenneth Muus så må
han da forhåbentligt sparke til de rette personer.
Hvis man ikke har opdaget det, så har vi fået en Petanque bane på det grønne område
ved Klejns. Banen er til fri afbenyttelse og hvis man ikke selv har kugler kan disse lejes hos
Klejns, der vil også være en liste til reservering af banen, ellers kontakt Ebbe.
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Den mangeårige diskussion omkring støj fra motorvejen, fortsætter. Nu er politikkerne dog
blevet enige om at afsætte penge til løsninger, så må vi jo se hvad resultatet bliver og
hvornår.
Der har været lidt hærværk herude på træerne, et firkant-bed imellem Harevænget og
Egernvænget har været udsat for at der blev boret huller i stammerne og herefter er der
hældt syre i. Efterfølgende har vi så desværre måtte fælde træerne og udskifte disse.
Ved søen i bunden af Mårvænget viser det sig at der i et af træerne er slået kobbersøm i!
Hvem der gør sådan noget skal jeg ikke forsøge at gøre mig klog på, men hvis der er
nogen som ser noget blive ødelagt herude, så kontakt gerne en fra bestyrelsen, vi betaler
jo da alle sammen for den efterfølgende reparation.
Vi håber at vi fremover kan afholde vore generalforsamlinger som tidligere, om det så skal
være på Avlsgården igen eller her på Nyborg Strand det kan man jo melde ud inden
næste gang.
Da vi har et omfangsrigt program samt et begrænset tidsrum, vil jeg ikke gøre beretningen
længere en højst nødvendigt.

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, som altid været en fornøjelse at arbejde sammen med
jer.
Tak til Hviid for at påtage sig posten som Dirigent. Vi kan altid stole på at du udfører jobbet
sikkert og forsvarligt.
Tak til de beboere der er mødt frem og aktivt er med til at forme området det er også den
eneste måde man får indflydelse på det dejlige område vi har i Skovparken.
Hermed giver jeg så ordet tilbage til Dirigenten.

Grundejer og antenneforeningen
Skovparken Nyborg
Harevænget 124
5800 Nyborg

Tlf.: 20426286
Mail: flemhans@skovparknet.dk
www.grf-skovparken.dk

CVR-nr.: 18137585

