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Grundejerforeningen Skovparken 
Bestyrelsesmøde d. 29.08.2022 

Mødet blev afholdt hos Klejns. 

 

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

1. Godkendelse af referater m.m. 
Referat for sidste bestyrelsesmøde d. 20.06.2022, blev godkendt. 
 

2. Forsikringer 
Per har siden sidste bestyrelsesmøde kæmpet med at få vores forsikringer på plads. 
Det er på tidligere bestyrelsesmøde blevet besluttet at foreningen skulle tegne alle 
forsikringer gennem FDA, dette har dog vist sig ikke at være den optimale løsning. 
Så fremover vil det være TRYK der har de fleste forsikringer, (alt teknik i 
antennehuset, bestyrelsesansvar, m.m.) 
Foreningen har tegnet en Arbejdsskadesforsikring gennem FDA. 
 
Under sin gennemgang af eksisterende forsikringer, fandt Per bl.a. ud af at vores 
lager af Kabel-modems var overforsikret med ca. 500.000 kr., dette er blevet rettet i 
den nye forsikring hos TRYK. 
Selve antennehuset er forsikret af Nyborg Forsyning, NFS. 
 
Det blev besluttet at Per fremover er forsikrings ansvarlig. 
 

3. Ændring af TV-kanaler i pakkerne 
Marck havde endelig modtaget de fulde priser på kanaler (stk. pris + CopyDan 
afgift) fra Alente. 
Hvorefter vi kunne gå i gang med at beslutte hvilke nye kanaler der skulle i TV-
pakkerne, og om der skulle være prisstigninger. 
Resultatet blev at: 

Pakke 2 udvides med: Boomerang og Cartoon Network  
Pakke 3 udvides med: SEE og Viasat Golf. 
Der bliver ikke nogen prisændring for TV-pakkerne. 
 

Vi venter stadig på at TV2 kommer med et nyt udspil for TV2 Play, det skulle gerne 
komme senere på året, således at vi evt. ville kunne tilbyde TV2 Play fra 01.01.23, til 
en meget favorabel pris. 
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4. Status på nedlægning af fiber fra Energi Fyn 
Energi Fyn er pt. i fuld gang med at lægge deres fibernet i Skovparken. 
Desværre er deres udbedring af de skader der opstår ifm. nedlæggelse af kablerne, 
ikke altid tilfredsstillende. 
F.eks. er der flere steder i Mårvænget hvor genetableringen af flisebelægningen er 
meget sjusket. 
Foreningen er opmærksom på dette og har rettet henvendelse til Energi Fyn om at 
deres entreprenør ikke udføre arbejde ordentligt. 
 

5. Playmaker / Alente 
Der er mange klager over at Playmaker køre meget ustabil, både på Alentes boks og 
som App. 
Den nye udgave af Alente boksen er kun brugbar til at se live-TV, og når den er 
tilsluttet via kabel. Den er meget ustabil ved brug af WiFi. 
Og selv med en tilslutning via kabel er den ustabil ifm. streaming, start forfra, arkiv 
og optagelse. 
Hoder er i løbende kontakt med PowerNet, som står for udviklingen af Playmaker. 
For at informere om de fejl vores medlemmer oplever, og for at følge op på evt. 
opdateringer. 
 
Marck vil kontakte Alente, for at høre om vi kan få byttet de nye Alente bokse til 
den gamle udgave, da denne er mere stabil. 
 
Der indkaldelse til et nyt bestyrelsesmøde når der kommer svar ang. status på 
bokse og Playmaker. 
 

6. Vedtægtsændringer 
Alle i bestyrelsen gennemgår de nuværende vedtægter, og kommer med de 
punkter de mener der skal ændres, slettes eller tilføjes, på næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Eventuelt 
Marck har fået lavet et Dankort til foreningens konto, således at der kan betales 
regninger som kun kan betales via betalingskort. 
 
Fremover skal bestyrelsen have fremlagt de økonomiske nøgletal, mindst én gang i 
kvartalet, enten på et bestyrelsesmøde eller som minimum via mail. 
 
Der er stadigvæk nogle beboere i Skovparken som ikke har tilmeldt sig til Panther, 
for at kunne betale kontingent. 
Der bliver sendt brev til de pågældende beboere. 
 
Der er blevet sat nye bomme op ved stien til Juelsbjerg skoven, disse er besværlige 
at passere med cykel, klap- og barnevogne. 
Foreningen vil ikke blande sig i den uoverenstemmelse der er mellem rideskolen og 
Juelsbjerg Gods vedr. ridning til og fra Juelsbjerg skoven, så længe det ikke berører 
Skovparkens områder.  
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Pakke-boksen i Hjortevænget, bliver flyttet i næste måned, der skal lige lægges nye 
fliser i et lille stykke af det grønne område.  
Således at den fremover vil have sin helt egen adresse, og ikke deler adresse med 
Hjortvænget 112. 
 
Det bør præciseres på vores hjemmeside at de beboere der har en TV/Internet 
fordeler boks, stående på deres grund, er forpligtiget til at beskære vegetationen 
omkring boksen, så teknikere har fri adgang ifm. service/reparation. 
Denne forpligtigelse er tinglyst på deres skøde, og dette bør muligvis også tilføjes i 
de kommende vedtægtsændringer. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er d. 14.11.2022, kl. 18:00 hos Klejns. 
Bemærk at mødet starter tidligere end normalt.  
 
 
 
 

Marck Tornvig 
Formand  Henrik Sonne-Schmidt 

Kaserere 
 

 
 

  

Hoder Jensen (suppleant) 
IT og kommunikation  Per Jørgensen 

Grønne områder. 
 

 
 

  

Jack Nielsen 
Sekretær   

 


