
SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING 
 

Generalforsamling den 19. august 2017 

 

Referat 
 

Grundejerforeningen afholdt generalforsamling den 19. august 2017 kl. 11 på Skovsvinget 18. 

14 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 blev valgt til dirigenthvervet og konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

Referent: Bodil Østergaard-Andersen. 

 

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning 

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

følgende: 

 

Fællesarealet 

Claus Frederiksen holder arealet under observation for bjørneklo. 

 

 

 

http://skovsvinget-skovledet.dk/beretning16-17.pdf
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Vejvedligeholdelse 

Der blev opfordret til at holde rabatterne slået og fri for affald for at sikre bedst mulig 

afvanding af vejene. Rundingen på vejmidten er også vigtig for afvandingen. 

Dræn 

Bestyrelsen takkede Niels Grøntved for at have renset spulebrøndene for sand og Carl-Erik 

Hunnerup for at holde vandstanden i brøndene under observation. Det er værdifuldt, at der på 

den måde holdes øje med drænenes tilstand.  

 

REMA 1000-sagen 

Næste skridt er behandlingen i Plan- og Miljøudvalget, formentlig i september 2017. 

Udviklingen i sagen vil fortsat blive løbende dokumenteret på den særlige Nej til REMA 1000-

side og ved mails til grundejerforeningens medlemmer. 

 

Gravearbejdet ved landevejen 

Der nedlægges el- og lyslederkabler. 

 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

 

Ad pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2016-17. 

 

 

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

Generalforsamlingen godkendte opgraderingen af stien ind i skoven. Bestyrelsen vil søge arbejdet iværksat 

snarest, da det – utvivlsomt i den bedste hensigt – pålagte sand gør stien usikker for cyklister. 

Når stien er istandsat, opfordres også her til, at rabatterne holdes fri for affald.  

 

Anlæggelsen af Arresøstien synes gået i stå, og der foretages ikke videre i den sag fra 

bestyrelsens side. 

 

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

 

 

Ad pkt. 5. Forslag fra medlemmer 

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer. 

 

http://skovsvinget-skovledet.dk/nejtilrema1000.html
http://skovsvinget-skovledet.dk/nejtilrema1000.html
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Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

Hugo Østergaard-Andersen (kasserer) blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af  

• Thomas Bjørn Larsen, Skovsvinget 23, 2016-18 

• Hugo Østergaard-Andersen, Skovsvinget 18 (kasserer), 2017-19 

• Mette Møller Jensen, Skovledet 5, 2016-18 

Revisor: Anne-Grete Guldager Petersen, Skovsvinget 13, revisorsuppleant: Lise Wodschow, 

Skovsvinget 27, begge 2016-18. 

 

Ad pkt. 7. Eventuelt 

Der blev kraftigt opfordret til, at alle overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t, 

både af hensyn til børn og hunde og for at begrænse støvgener. Yderligere skiltning vil næppe 

have nogen synderlig effekt. Man må i stedet tage en snak med synderne. 

Bestyrelsen henledte opmærksomheden på, at en lokal ildsjæl har taget initiativ til at skaffe 

hurtigere internet i vores område. Det kræves, at 186 brugere viser uforbindende interesse, 

således at de tillader, at YouSee kontakter dem, når forbedringerne er gennemført. Læs mere på 

http://www.tilmeld.dk/tibirkesand og tilkendegiv gerne interesse ved at klikke på Tilkendegivelse 

og udfylde oplysningerne. Pt. mangler der ca. 100 tilkendegivelser. 

Visse Samsung- og iPhone-telefoner har mulighed for mobiltelefoni via internetforbindelsen, 

læs mere her: https://kundeservice.yousee.dk/mobil/wifi-opkald/wifi-opkald. Det er en ekstra 

god grund til interessetilkendegivelse. 

Uanset al sympati for hjerteløberprojektet må det erkendes, at de praktiske problemer med 

opstilling og administration af en hjertestarter oveni den usikre mobildækning gør det 

urealistisk at arbejde videre med projektet. 

Annie Bremmelgaard meddelte, at hun flytter hen mod årets slutning og takkede for mange års 

godt naboskab. 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og sluttede kl. 12.05 

 

Den 21. august 2017 

 

http://www.tilmeld.dk/tibirkesand
https://kundeservice.yousee.dk/mobil/wifi-opkald/wifi-opkald

