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Grundejer og antenneforeningen Skovparken 
Bestyrelsesmøde d. 15.11.2021 

Mødet blev afholdt hos Klejns. 

Deltagere:  Per Jørgensen, Marck Tornvig, Jack Nielsen. 
 Henrik Sonne-Schmidt, Mette Stig-Wolff. 

Ekstraordinært bestyrrelsesmøde. 

Pkt. 1 Velkommen. 
Henrik og Mette deltog via video forbindelse.sigelsen. 

Pkt.2 Pakkeboks 
Forening har modtaget tilbud om opstilling af en pakkeboks fra Nordic Infrastructure. 
Driften af pakkeboksen er omkostningsfri for foreningen. 
Det foreslås at pakkeboksen opstilles i Hjortevænget, der hvor de grønne affaldscontainer 
står (de bliver inden så længe fjernet af NFS) 

Pkt. 3 Geopartner / Vores Elnet 
Der mangler lige et par underskrifter, inden at div. Dokumenter kan sendes til Geopartner, 
så vi kan få betaling for at de kunne lægge kabel gennem området nord for Mårvænget. 

Pkt.4 Nyt logo til eget net 
Der skal laves et logo til Antennedelen (f.eks. til brug på app) 
Jack laver et par udkast som sendes rundt.  

Pkt.5 Generalforsamling 2022 
Blev fastlagt til den 7 april 2022. 

Pkt.6 Underskrifter til dokumenter til Nordea 
Alle dokumenter til Nordea er blevet underskrevet. 

Pkt.7 Grønne områder 
Der var kun 25 husstande der brugte flishugningen i år, prisen ligger mellen 10-11.000 kr. 
Pga. den begrænsede tilslutning, blev det besluttet at droppe flishugningen  fremover. 
Dette vil blive meddelt på den ordinære generalforsamling i 2022. 

 Der fældes 15 træer i alt, i firkantbedene. Disse fældes i januar 2022. 
Per har fået tilbud fra Odense Træfældning på ca. 63.000 kr. 
Der plantes nye træer til erstatning for dem der fældes. 

 Per arbejder pt. på at få indhentet tilbud på Råge bekæmpelse. 

 NFS går i gang med at lave adgangsvej fra Rådyrvænget til pumpestation. 
Således at de ikke ødelægger det grønne område med tunge køretøjer. 

 Marck tager kontakt til Postnord vedr. fjernelse af de gamle grønne depotkasser, som 
Postnord ikke længere benytter. 

 Henrik tager kontakt til Farvehandler Flügger, vedr. en rabataftale for Skovparken. 
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Pkt.8 IT 
Stofa har meddelt at de begynder at fjerne deres udstyr d. 1/4-22, men vores opsigelse er 
først d. 30/4-22, Mette kontakter Tom for at gøre opmærksom på dette. 

 Stofa skal informeres om at de ikke skal opkræve kontingent for Grundejerforeningen og 
Antennedelen efter d. 1/1-22. 

 Stofa har meddelt at de kun vil udlevere dokumentation om antenne/nettet i PDF-format. 
Og ikke i de formater som kan/skal anvendes (det kan blive dyrt og tage tid hvis vi selv skal 
fremskaffe den nødvendige dokumentation). 
Marck tager kontakt til Dansk Kabel TV, for at få rådgivning. 
 

Pkt.9 Kassere 
Der er stadig fejl i de lister der kommer fra Stofa, om hvem der har betalt kontingen. 
Der er d.d. opkrævet ca. 97% af restanterne i 3. kvartal. 
AB-Sprogtoften skal gøres opmærksom på at kontingent til Grundejerforeningen og 
Antennedelen stiger pr. 1/1-22 (90 + 25 kr.). 

Pkt.10 IT – FDA Messe 
Marck og Mette har deltaget på FDA-messen, hvor de talte med flere af de leverandører 
som skal være med til at få vores eget net op at køre. 

 Allente = TV pakker + Streaming 
Panther Admin = Administation af medlemmer, TV-pakker, regnskab m.m. 
Kundehus = Hotline, Helpdesk m.m. 
Dansk Kabel-TV = Service- / installation af hardware.  
Dansk Kabel-TV vil påbegynde en gennnemgang af vores net allerede i år, forhåbentlig kan 
de have et resultat klar inden den ekstraordinære generalforsamling. 
Vil undersøge om vi evt. kan anvende Stofa´s gamle modemmer, hvis vi kan få lov at 
overtage/købe dem. 
Infowice = Levering af hardware til internet.  

Pkt.11 Fiberbinding – TDC tilbud 
Det blev besluttet at TDC Erhverv kan gå i gang med at lægge nyt fiberkabel frem til 
antennehuset. 

 

Pkt.12 Dyrehegn 
Nyborg kommune er gået i gang med at genetablere dyrehegnet mellem Skovparken og 
Juelsberg. 

 Nyborg kommunes jurister er blevet sat på sagen vedr. den tilgroede sti mellem 
Skovparken og Juelsberg skoven. 

Pkt.13 Ekstraordinær generalforsamling 2021 
Indbydelse er omdelt, og info er lagt på hjemmeside og Facebook. 

Pkt.14 Evt. 
Det blev besluttet at honorere deltagerne i Antenne-udvalget med en gave til 200 kr. 
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Marck Tornvig 
Formand  Henrik Sonne-Schmidt 

Kaserere 
 
 
 
 

  

Mette Stig-Wolff 
IT og kommunikation  Per Jørgensen 

Grønne områder. 
 
 
 
 

  

Jack Nielsen 
Sekretær   

 


