
SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING 
 

Generalforsamling 15. september 2018 

Referat 

Grundejerforeningen afholdt generalforsamling den 15. september 2018 på Skovsvinget 18.  11 

ejendomme deltog. 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent 

5. Forslag fra medlemmer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

7. Eventuelt 

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent 

Helge Solberg, Skovsvinget 10, valgtes til dirigenthvervet og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 

 

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning 

Der henvistes til den i forvejen udsendte skriftlige beretning. I tilslutning hertil fremkom 

følgende: 

Vejvedligeholdelse 

Nedlæggelsen af nye vandledninger er næsten afsluttet. Der er foretaget reparation af vejene 

efter opgravningerne, og vejene er stadig i god stand. Der kan dog være enkelte mangler i form 

af huller, der bør efterfyldes, bløde indkørsler, manglende stabilitet ved postkasser mv.  

 

Medlemmerne opfordres til at melde konkrete mangler ved egen grund eller andetsteds ind til 

bestyrelsen inden 15. oktober 2018 (post@skovsvinget-skovledet.dk). Bestyrelsen vil herefter 

sende en samlet liste til vandværket, således at reparationerne kan udføres i én arbejdsgang. 

 

  

http://skovsvinget-skovledet.dk/Beretning17-18.pdf
mailto:post@skovsvinget-skovledet.dk
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Dræn 

Bestyrelsen har lavet en optegnelse over alle de steder, hvor vandværket har gravet på tværs af 

drænene (se vedhæftede), men forholder sig fortsat afventende. Der er ikke andet at gøre end at 

se tiden an og vurdere, om problemer der måtte vise sig, kan lægges vandværket til last. 

Drænene er gamle og skrøbelige, og før eller siden bliver udskiftninger aktuelle.  

Niels Grøntved havde tømt brøndene for sand i vinters. Der var kun større mængder i brønden 

på Skovsvinget 27 og i den store brønd ved grøften. Carl-Erik Hunnerup havde foretaget 

målinger i marts-april 2018 (før gravearbejdet). Disse havde vist god gennemstrømning i drænet 

Skovsvinget 27-Skovsvinget 20-Skovledet 7, men noget mindre træk i drænet fra skovstien til 

brønden ved grøften. Bestyrelsen takker begge for denne regelmæssige, meget værdsatte 

indsats. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

Ad pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab for 2017-18. 

 

Ad pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent 

1. Budget og kontingent 

Generalforsamlingen godkendte kontingentet på kr. 500 og den budgetterede anvendelse. 

Skulle det fx vise sig nødvendigt at udskifte en drænledning, vil sagen blive forelagt 

generalforsamlingen, om nødvendigt ved at indkalde en ekstraordinær generalforsamling.  

 

2. Aflysning af grundejerforeningens servitut  

Generalforsamlingen tiltrådte, at bestyrelsen – med tilslutning fra Gribskov Kommune – aflyser servitut om 

medlemskab af grundejerforening, bebyggelse, hegn, orden på ejendommen mv. (22.11.2001-26470-16, akt 

16_AM_656). 

 

3. Aflysning af servitut om vandledninger 

Generalforsamlingen tiltrådte, at bestyrelsen – med tilslutning fra Asserbo Vandværk og Gribskov Kommune – 

efter registreringen af den nye hovedvandledning i GIS aflyser servitut om vandledninger (18.10.1967-12965-

16, akt 16_V_193). 

 

Ad pkt. 5. Forslag fra medlemmer 

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer. 
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Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

Mette Møller Jensen og Thomas Bjørn Larsen genvalgtes for perioden 2018-20. 

Bestyrelsen består herefter af: 

• Thomas Bjørn Larsen (2018-2020) 

• Hugo Østergaard-Andersen, kasserer (2017-2019) 

• Mette Møller Jensen (2018-2020) 

Anne-Grete Guldager Petersen genvalgtes som revisor og Lise Wodschow som revisorsuppleant for perioden 

2018-20. 

Bestyrelsen nævnte, at den var interesseret i ved en senere lejlighed at få valgt en suppleant til 

bestyrelsen – meget gerne blandt de yngre medlemmer af grundejerforeningen – og efterspurgte 

evt. interesserede. Rasmus Hauch, Skovsvinget 21, udtrykte interesse, og inviteres af bestyrelsen 

til at følge arbejdet i bestyrelsen. 

 

Ad pkt. 7. Eventuelt 

Bestyrelsen tager kontakt til skovdistriktet vedr. et stærkt hældende træ over stien. 

Bestyrelsen orienterede om et initiativ til et møde mellem formænd/repræsentanter for 

grundejerforeningerne og bestyrelsen for vandværket for at få klarhed om baggrund og 

konsekvenser af det afbrudte samarbejde mellem Asserbo og Baunehøj vandværker. Desværre 

havde der ikke været tilstrækkelig tilslutning fra de øvrige grundejerforeninger til at gennemføre 

et sådant møde. Bestyrelsen agter ikke at foretage sig videre, men henviser til vandværkets 

nyhedsbreve på https://www.asserbovand.dk/ . 

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.50.  

 

 

Den 18. september 2018 

 

 

https://www.asserbovand.dk/



