
SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING 
 

Generalforsamling 20. august 2016 

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 

Referat 

Grundejerforeningen afholdt generalforsamling den 20. august 2016 kl. 11 på Skovsvinget 18. 

Dagsorden: se ovenfor. 

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent 

Helge Solberg, Skovsvinget 10, blev valgt til dirigenthvervet og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne.  

15 parceller var repræsenteret. 

Referent: Bodil Østergaard-Andersen 

 

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen henviste til den i forvejen udsendte beretning, se http://skovsvinget-

skovledet.dk/160726%20Beretning%2015-16.pdf  

Bestyrelsen bekræftede, at grundejerforeningens forsikring alene var en ansvarsforsikring for 

foreningen. 

Ingen andre havde henvendt sig med tilbud om at fælde de af den sagkyndige anbefalede 

træer ud til landevejen, hvorfor bestyrelsen entrerer med Claus Frederiksen. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab for 2015-16. 

http://skovsvinget-skovledet.dk/160726%20Beretning%2015-16.pdf
http://skovsvinget-skovledet.dk/160726%20Beretning%2015-16.pdf
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Ad pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent 

Generalforsamlingen godkendte, at kontingentet for 2016-17 fastsættes til kr. 500 pr. parcel, 

og den budgetterede anvendelse af provenuet.  

 

Ad pkt. 5. Forslag fra medlemmer 

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer. 

 

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

Mette Møller Jensen og Thomas Bjørn Larsen genvalgtes for en ny to-årig periode. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Thomas Bjørn Larsen (2016-2018) 

Hugo Østergaard-Andersen, kasserer (2015-2017) 

Mette Møller Jensen (2016-2018) 

 

Revisor Anne-Grete Guldager Petersen og revisorsuppleant Lise Wodschow genvalgtes for 

perioden 2016-18.  

 

Ad pkt. 7. Eventuelt 

Det i forvejen udsendte notat om fællesarealet gav anledning til en del kommentarer om 

arealets jordbundsforhold, dets æstetiske og støjdæmpende værdi og om arealets 

vedligeholdelsesstand. Den grundige analyse af muligheder og risici ved et evt. salg til 

udstykning og bebyggelse blev værdsat, men ingen gik ind for, at der skulle arbejdes videre i 

det spor. 

Bestyrelsen bekræftede, at reglerne for afhentning af brænde fra fællesarealet, 

http://skovsvinget-skovledet.dk/onewebmedia/Reglement-faellesarealet.pdf, fortsat er 

gældende.  (Heraf fremgår også den i 2005 af generalforsamlingen vedtagne politik for 

forvaltningen af området, at ”vi ønsker, at området fremtræder ryddeligt og ordentligt, men 

stadig som et skovområde.”) Der var dog opgaver, navnlig fældning af træer op ad landevejen, 

som ikke var egnede for enhver. 

Claus Frederiksen oplyste, at bjørneklovæksten på fællesarealet var udryddet. 

Niels Grøntved vil igen i år rense spulebrøndene for sand, og Carl Erik Hunnerup oplyste, at 

han fortsat holdt øje med vandspejlsvariationerne i drænbrønden på stien ind i skoven og 

http://skovsvinget-skovledet.dk/onewebmedia/Reglement-faellesarealet.pdf
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brønden i nordlig rabat over for Skovsvinget 18. Svingningerne i løbet af indeværende år har 

været som tidligere, hvilket indikerer at der ikke er ændringer i drænsituationen. 

Bestyrelsen ville gerne takke Claus, Niels og Carl Erik for deres frivillige arbejde. 

Carl Erik Hunnerup oplyste, at den nordlige del af grøften mellem den vestlige del af 

Skovsvinget og Lisbeths Vænge desværre ikke blev vedligeholdt – tværtimod blev der fra en af 

Lisbeths Vænge-grundene dumpet afklippet græs i grøften. Han havde 26. februar 2016 målt 

vandspejlet i vandmålerbrøndene på Skovsvinget 9, 11, 13, 15 og 17. På Skovsvinget 13, 15 og 

17 lå vandspejlet i snit kun ca.  40 cm nede, medens det på Skovsvinget 9 og 11 lå ca. 85 cm 

nede, hvilket beviste, at oprensning havde en effekt. Han opfordrede derfor til, at de øverste 

grunde foretager en uddybning af deres del af grøften. 

Helge Solberg gjorde opmærksom på og roste grundejerforeningens hjemmeside 

(http://skovsvinget-skovledet.dk/), der indeholder meget omfattende oplysninger af 

interesse for medlemmerne. 

Bestyrelsen takkede dirigenten for god mødeledelse og medlemmerne for fremmøde og gode 

bidrag til diskussionen. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.00 

 

Frederiksværk, den 22. august 2016 

 

http://skovsvinget-skovledet.dk/

