Grundejerforeningen Skovparken
Bestyrelsesmøde d. 20.06.2022
Mødet blev afholdt hos Klejns.

Deltagere:

Marck Tornvig, Henrik Sonne-Schmidt, Per Jørgensen, Jack Nielsen.
suppleanter: Hoder Jensen, Søren Nielsen. Afbud fra: Mette Stig-Wolff

1. Godkendelse af referater m.m.
Referat for sidste bestyrelsesmøde d. 02.05.2022, blev godkendt.
Seviceaftale med Infowice blev godkendt.
Lånedokument fra Grundejerforeningen Skovparken til antenneafdelingen
blev godkendt.
2. Status på Alentebox
Powernet står for udviklingen af softwaren på Alenteboxen.
Hoder har fået igennem at han kan kontakte Powernet direkte, uden om Alente,
således at tekniske spørgsmål hurtigere bliver afklaret.
Der har været en mindre opdatering af softwaren, som nu gør at den kan modtage
signalet via antennekabel.
Powernet anbefaler ikke at boxen køre trådløs, da den derved køre meget ustabilt.
Der vil i løbet af efteråret komme en større opdatering af Playmaker, som skulle
forbedre brugervenligheden væsentligt. Og gøre den mere ensartet uanset om
Playmaker bruges på Apple TV, Android TV, MI-box eller Alentebox.
3. Ændring af TV-kanaler i pakkerne
Der er et ønske fra flere medlemmer at der ændres, eller at der kommer flere
kanaler ind i TV-pakkerne.
Specielt er SEE, Viasat Golf, samt flere børnekanaler (Cartoon Network, Disney
Channel/Junior, Nickelodeon/Nick Jr.) efterlyst.
Der blev snakket en del om hvordan de enkelte kanaler kan placeres.
Men der er nogle tekniske begrænsninger med hvor mange kanaler vi kan lægge ind
i de forskellige TV-pakker.
Da Marck kun havde modtaget pris på de enkelt kanaler, men ikke på hvor meget
de koster i CopyDan afgift, blev der ikke truffet nogen beslutning, da der skal laves
nye beregninger på pakkepriserne.
Der arbejdes på at vi kan få TV2-Play ind i vores tilbud til medlemmer.
Til en nedsat pris, omkring 40 kr. pr.md. (går ud fra at det er Basis pakken, til
normalt 79 kr. pr.md.).
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4. Forsikringer
Per har gennemlæst vores nuværende forsikringsselskab, Tryk’s,
forsikringsbetingelser, og han siger at de er meget uklare / svære at gennemskue.
Og derfor flyttes foreningens forsikringer til HDI, som er det selskab som står for de
forsikringer som tilbydes gennem FDA.
Marck kontakter FDA/HDI i løbet af sommerferien.
5. Eventuelt
Pakke-box: Den pakke-box som er blevet opstillet i Hjortevænget, er der mange der
er glade for, dog ikke beboeren i Hjortevænget 112, da det er hans adresse pakkeboxen har fået. Dette betyder at der er folk der henvender sig til ham vedr. deres
pakker.
Løsningen er at pakke-boxen flyttes og får sin egen adresse.
Marck kontakter selskabet der står for boxen, for at få den flytte. Ifm. en flytning
skal der lægges nye fliser der hvor boxen flyttes hen.
Regninger fra Dansk Kabel TV: Henrik er ikke tilfreds med de regninger som
foreningen modtager fra Dansk Kabel TV, da de indeholder meget lidt-/ingen
information om hvad der er blevet lavet.
Bl.a. mangler der ofte information om: hvad der er lavet, hvor det er lavet, hvornår
det er lavet, hvem der har tilkaldt tekniker m.m.
Dansk Kabel TV kontaktes for at få dem til at være mere fyldestgørende i deres
fakturaer.
Grønne områder: Rideklubben (Knurreborg Islænderheste Klub, KIK) har kontaktet
Per for at få et ”kaffe møde” for at tale om muligheden for at der må rides på vores
stier. Bestyrelsen kan godt snakke med KIK, men kan ikke træffe en beslutning.
Da der ligger en gammel generalforsamlings beslutning om at der ikke må rides på
stier i Skovparken, kan det kun ændres på en kommende generalforsamling.
Der er nu givet gravetilladelse til Energi-Fyn om at de ligger fibernet i Skovparken.
De gamle grønne postkasser skal fjernes, og da Postnord ikke rigtigt vil kendes ved
dem, er problemet overdraget til Nyborg kommune.
Søren sørger for at der i løbet af ferien bliver sat nye net i de store fodboldmål ved
Mårvænget.
Hjemmeside: Hjemmesiden skal opdateres, da der stadig står en masse om Stofa,
og generelt er den ved at blive uoverskuelig.
Marck taler med Mette om hvor langt den nye hjemmeside er kommet.
IT: Da Hoder har lagt rigtigt meget arbejde og timer ifm. opstart og drift af vores
nye TV og internet, er det besluttet at han modtager internet og TV-pakke3 gratis,
resten af året.
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Antennehus: Marck har endnu ikke modtaget pris på ny tyverialarm fra
leverandøren.
Det nye klimaanlæg er indkøbt, og bliver sat op så hurtigt som muligt.
Vedtægtsændringer: Efter sommerferien skal der kikkes på foreningens vedtægter,
da de på mange punkter er forældet, og advokat Hviid har påpeget at der er nogle
fejl der skal ændres.
Inden generalforsamlingen i 2023, skal der ligge et nyt sæt vedtægter som kan
komme til afstemning.
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er d. 29.08.2022, kl. 19:00 hos Klejns.

Marck Tornvig
Formand

Henrik Sonne-Schmidt
Kaserere

Hoder Jensen (suppleant)
IT og kommunikation

Per Jørgensen
Grønne områder.

Jack Nielsen
Sekretær
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