Referat af generalforsamlingen torsdag den 8. marts 2012.
Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til
årets generalforsamling.
Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
Rettidigt indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Valg medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
a. Formand Joan Hansen – modtager genvalg
b. Bestyrelsesmedlem Leif Berthelsen – modtager genvalg
c. Suppleant Torben Hansen, modtager genvalg
7. Valg af revisor – Lars Ormstrup – modtager genvalg
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning

Punkt 1:
Som dirigent foreslog bestyrelsen John Nielsen. John blev valgt som dirigent.
John startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet - indkaldelsen var uddelt den 12. februar 2012.
I alt 24 husstande var repræsenteret.
Der blev valgt tre stemmetællere – det blev Leif (9), Lars (133) og Helle (101).
Herefter gav John ordet til Joan:
Punkt 2:

Formandens beretning
Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Bestyrelsen:
Nu har vi efterhånden nogle år på bagen og vi har stadig et rigtigt godt
samarbejde som foregår i en meget positiv og hyggelig atmosfære.
Jeg vil her takke resten af bestyrelsen for dens arbejdsomhed.

Opgaver efter sidste generalforsamling:
Ved sidste generalforsamling var der indkommet et forslag om parkering
forbudt på Fuglsang Allé,
men da denne ikke hører under vores område, kan vi ikke gøre så meget.
Det blev dog besluttet at bestyrelsen skulle sende et brev til kommunen
for at gøre opmærksom på problemet med parkerede biler.
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Et sådan brev er blevet sendt, men trods 3 rykkere har vi ikke fået noget
svar fra kommunen.
Der blev også talt om at få nogle flere plantesteder, det har vi kigget mere
på og fundet frem til at 2-4 steder vil være fint.
Vi håber på at blive så klar at vi kan få planter i jorden til vores årlige affaldsindsamlingsdag.

Affaldsindsamlingsdag:
I april måned havde vi for 5. gang affaldsindsamlingsdag. Denne gang var
vi ikke helt så heldige med vejret, det var ikke helt så varmt, men det var
tørvejr.
Knap 30 personer deltog, lidt mindre end året før, men taget i betragtning
at dagen faldt sammen med indsamlingen for Kræftens Bekæmpelse, hvor
jeg ved nogle af dem der plejer at deltage deltog i stedet for, så jeg er
godt tilfreds.
Igen var der ikke særlig meget affald på vores område og det er jo et godt
tegn….
Denne gang havde vi valgt at der også skulle fordeles noget træflis på vores plante stedet. Der var bestilt et vognlæs hjem så det var bare at gå i
gang.
Det tog derimod tid at få fordelt flisen ud på de forskellige plantesteder,
men der blev knoglet godt på af dem der var kommet på den opgave.
Som tidligere år blev der kvitteret med sodavand, øl samt pølser og brød.
Igen var der lavet dej til snobrød og så stod den ellers på hygge!
Arrangement vil vi gentage i år, og det er søndag den 22. april 2012.
I år vil vi også bruge denne dag til at få fyldt noget mere flis på plantestederne, selv om vi havde bestilt et stort læs sidste år slog det ikke helt til
og der mangler lidt et par steder.
Dette skal være med til at holde det værste ukrudt væk og så holder det
jo også på fugten i de tørre perioder hen over sommeren.
Vi vil også benytte denne dag til at få sat planterne på de nye plante steder.

Sankt Hans:
Vejrudsigten til Sankt Hans viste køligt og blæsende vejr, alligevel var der
en overvældende deltagelse.
Så jeg havde god grund til at være tilfreds da jeg bød velkommen til de
fremmødte.
Pga. vejret fik grillen en lidt alternativ placering nede ved nr. 113 hvor der
var stort set læ. Der bliv grillet pølser og brød til den store guldmedalje.
Og snakken gik.
Så blev bålet tændt og heksen blev sendt af sted med hyl og det hele.
Det kom så nok lidt bag på bålet denne gang i hvert fald væltede det,
men heldigvis kom ingen noget til.
Først blev jagtsignalet blæst med jagthorn og derefter trompet til midsommervisen og der blev også lige spillet et par numre ekstra. Så gik
snakken igen og områdets børn legede og hyggede sig.
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Vi vil også holde Skt. Hans i år.

Fællesarealer:
Det er stadig HedeDanmark der står for vores grønne arealer.
Og vi synes det fungerer godt.
Vores aftale er lagt på hjemmesiden, så her er det muligt at læse hvad
der skal klippes og hvor tit.

Hjemmesiden:
Som alle tidligere år vil jeg lige nævne vores hjemmeside
WWW.GFSKOVKROGEN.DK
Bestyrelsen bruger den som informationskanal omkring de ting som bestyrelsen arbejder med, samt hvis der måtte være information bestyrelsen
gerne vil have distribueret. Jeg vil endnu engang anbefale at I jævnligt
kigger forbi.
Som noget nyt vil vi tilbyde at I kan modtage informationer og indbydelser via mail i stedet for at få dem på papir.
Hvis I er interesserede, skal I blot gå ind på hjemmesiden under punktet
kontakt bestyrelsen og sende mailadressen via den.

Bus skur:
Vi fik vores bus skur, men nu kører bussen ikke længere!!!
Det har vi i bestyrelsen naturligvis ikke blot ladet passere.
Vi gik sammen med vores nabogrundejerforening, Grundejerforeningen
Fuglsang, og lavede et brev til kommunen og Sydtrafik.
Der er også kommet et svar fra Sydtrafik.
De kan ikke gøre noget ved det i den nuværende køreplan, men de vil
sammen med Fredericia Kommune, kigge på det om det ville kunne lade
sig gøre med nogle afgange fra den næste køreplan.

Hastighed på stamvejen:
Der bliver kørt for stærkt på vores veje!
Jeg mener jeg har haft dette op på samtlige af vores generalforsamlinger.
Det ender med buler en dag. Den dag der er en som ikke er her fra området, men som kender færdselsreglerne.
For der er faktisk højre vigepligt ved samtlige små kryds hele vejen.
Det betyder jo, at dem der kommer ude fra Fuglsang Allé skal holde tilbage ved alle de små veje på højre side.
OGSÅ cykler der kommer susende ud.....
Det betyder også at dem der kommer nede fra bunden af vejen skal holde
tilbage ved alle vejene inde fra Kuben 1+2 samt Egebæk.
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Snerydning:
Siden sidste generalforsamling har der ikke været meget vinter,
og da vi jo betaler pr. time der er brugt har det ikke kostet meget på den
konto.

Afslutning:
Så til slut vil jeg gerne bede Poul fra nr. 13 komme her op til mig.
Det er jo stadig Poul som passer vores plantesteder.
Noget han ikke har ønsket nogen betaling for, men i bestyrelsen mener vi
nu alligevel det skal påskyndes, så derfor vil jeg gerne overrække disse
flasker vin, som tak.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Der var ingen
spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.

Punkt 3:
Regnskab:
Kassereren (Carl) fremlagde regnskabet og forklarede baggrunden for de enkelte
poster i regnskabet.
Robert (6) – hvordan holdes der styr på indbetalingerne?
Carl: Det gør jeg, 67 betaler til tiden de sidste 8 skal rykkes 1-2 gange, men ellers er
der ikke de store problemer med at indkræve pengene.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4:
Indkomne forslag – John læste forslagene op:
Forslag nr. 01:
Mere beplantning måske med frugt træer og buske, det er alt for nøgen herude.
Indsendt af Morten, Skovkrogen 26
På bestyrelsens vegne svarede Ole:
Vi har besluttet at arbejde videre med at øge beplantningen, som foreslået på sidste
generalforsamling. Den 18. marts kigger bestyrelsen på nye plantesteder i forbindelse med ordinært bestyrelsesmøde.
Birthe (87) bestyrelsen bør tage hensyn til udsigten for de nærmeste beboere til plantestederne.
Forslaget blev vedtaget.
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Forslag nr. 02:
Mind alle bilister på at der er højre vigepligt på skovkrogen, nogle køre fandme hurtig
forbi de vigepligter her på vejen.. !!
Hovedvejen på skovkrogen i begge retninger har højre vigepligt.
Indsendt af Morten, Skovkrogen 26
Per (71) – det skal være stillet som et forslag for at man kan stemme om det!
Ole: Enig – det er ikke stillet som et forslag. Desuden nævnes det i referatet fra generalforsamlingen, at man skal køre hensynsfuldt og følge gældende regler.
(21) – Når der kun må køres 30 skal det så være nødvendigt med hajtænder? –
Herefter blev der diskuteret livligt – så livligt at referenten ikke kunne følge med!

Forslag nr. 03:
Hvad med at afholde en årlig vejfest ??
Med en fast dato for hele skovkrogen i et telt måske på græs plænen.
Indsendt af Morten, Skovkrogen 26
Ole: OK – men hvem vil stå for arrangementet? – Her var der ingen der meldte sig.
Birthe(87) – Vi ses jo til Affaldsdagen og Sankt Hans.
Forslaget blev enstemmigt nedstemt.

Forslag nr. 04:
Ang. Snerydning, hvorfor er fortovet ikke med i denne ??
Normalt når man får en pris på dette er det inkl. Alt.
Det er let tjente penge for et firma at de kun kommer og rydder vejen.
Indsendt af Morten, Skovkrogen 26
Ole: Vi får ryddet sne hvor der betales pr. time der anvendes i forbindelse med snerydningen. De enkelte grundejere har selv rydningspligt for fortovene der grænser op
til deres matrikel.
Kommentar fra salen: Den udførte snerydning er OK.

Forslag nr. 05:
Ønsker legeplads, eventuel i naturmaterialer, som falder ind i området
(ideer fra den i Hannerup skoven)
Ville være skønt at alle børnene havde et sted de kunne mødes og lege.
Kunne evt. lave arbejdsweekend, hvor man kunne melde sig til at lave den!
Indsendt af Henriette & Peter Frank, Skovkrogen 8
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Ole: Vi har tidligere drøftet dette og da undersøgte vi hvad en sådan legeplads ville
koste – det var i 100.000 kr’s klassen og desuden ville det være en offentlig tilgængelig legeplads med deraf følgende krav til vedligehold og eftersyn – der findes en
udmærket legeplads i skoven tæt ved.
Forslaget blev sat til afstemning:
For: 5
Imod: 12
Undlod at stemme: 7.
Forslaget forkastet.

Forslag nr. 06:
Indhegning af søerne
Indsendt af Henriette & Peter Frank, Skovkrogen 8
Ole: I henhold til lokalplanen må søerne ikke indhegnes. Desuden har de enkelte
forældre selv et ansvar for at børnene ikke går ned til søerne alene.
Forslaget blev sat til afstemning:
For: 2
Imod: 17
Undlod at stemme: 5

Forslag nr. 07:
Der bliver kørt stærkt på grusvejen (Stoustrup Skovvej) Især traktoren har til tider
travlt.
Kan der kontaktes kommune for nedsættelse af fart på den vej, eller lign.?
Indsendt af Henriette & Peter Frank, Skovkrogen 8
Ole: Vi kan ikke gøre noget – det er en offentlig vej. Og traktorer kan sjældent køre
mere end 30 km/t.
(133) – Kan vi ikke kontakte dem der kører på vejen?
Robert(6) – Vi har haft kontakt til ham, men vi kan ikke gøre yderligere.
Forslaget blev ikke sat til afstemning.

Forslag nr. 08:
Forslag til vedtægts ændring: § 8. stk. 4. ændres til:
7 dage før afholdelse af generalforsamling, samt at forslagsstiller eller stedfortræder
for denne skal stille op for at fremlægge og motivere forslagene.
Indsendt af Bestyrelsen
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Forslaget blev debatteret og der var en positiv holdning til forslaget da det jo gav god
mening i forhold til de nuværende regler.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5:
Budget:
Carl fremlagde budget.
(71) – Hvor mange kr. skal vi have i beholdning?
Carl: Bestyrelsen har besluttet at det indskud – 1.000 kr. pr. husstand – dvs. 75.000
kr. er den grænse der er for at vi har en velfungerede forening.

Torben(79) – Er det vedtaget at kontingentet stiger med 75 kr./år i 4 år?
Carl: Det blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Dette frem for at hæve kontingentet med 300 kr. på engang.
(46+87) – Skal der laves noget ekstraordinært, kan der jo laves en ekstraordinær opkrævning til dette.
(44) – Er der noget alternativ til stenmel på stierne?
Dette blev undersøgt i lokalplanen og taget op under eventuelt.
John spurgte om budgettet kunne vedtages – det blev vedtaget enstemmigt.
Punkt 6:
Valg til bestyrelse:
Formand Joan Hansen blev genvalgt.
Leif Berthelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Der var to der meldte sig som suppleanter:
Mark (14) og Per (71).
Begge blev bedt om at præsentere sig – hvilket de gjorde.
Der blev for første gang behov for en skriftlig afstemning:
Mark (14) fik 18 stemmer
Per (71) fik 5 stemmer
1 stemte blankt.
Mark blev valgt som suppleant.

Side 7 af 9

Referat af generalforsamlingen torsdag den 8. marts 2012.

Punkt 7:
Valg af revisor:
Lars Ormstrup blev genvalgt.
Punkt 8:
Valg af revisorsuppleant:
Vivi Petersen nr. 36 blev valgt.

Punkt 9:
Eventuelt:
Morten (26) har bedt bestyrelsen om at fremlægge følgende på generalforsamlingen,
Morten er utilfreds med hunde gøer og er træt af at blive vækket.
Morten ønsker bestyrelsen tager kontakt til de 3 ejere som har de små hunde.
De 3 ejere af små hunde skal overholde lovgivningen, hvis ikke skal de politianmeldes.
Hvis det ikke hjælper skal hundene fjernes eller aflives.

Carl: Budskabet er hermed afleveret. Bestyrelsen har den holdning at Mortens selv
skal snakke med de naboer, der har hunde der generer ham.
Carl kommenterede om der var alternativer til stenmel: Ifølge lokalplanen kan stierne
anlægges med løs belægning, det kan undersøges om der må lægges noget alternativt.
(133) – Havde tidligere stillet forslag om asfalt og stillede gerne forslaget igen. Over i
Stjernekvarteret er der stier med asfalt og de er over 40 år gamle og stadig til at køre
på.
(6) Biler kører ind på stierne – dette kan de ikke holde til.
(87) – Gunnar havde erfaring med dette og på den lange bane er stenmel den billigste løsning.
(44) – nede ved vendepladsen ved 137, kører bilerne hen over græsset kan vi ikke få
lagt nogle sten, så vi forhindrer dette? Nr (44) har tidligere talt med Kim om det.
Bestyrelsen vil undersøge om dette er muligt.
(79) – Opfordrede til at vi ændrede i vedtægterne når vi fremover udsender materiale
via E-mail. Bestyrelsen vil tage dette med til næste års generalforsamling.
.
(34) – Er det lovligt at sætte rivenet op med skarpe kanter?
Carl: Det er svært at blande sig i noget der foregår inde på egen grund.
(23) – Hvad skal de sten der ligger på fællesarealet bruges til?
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Per (113) – De bliver fjernet her i foråret. De skal bruges til at forbedre vejene og
parkeringsforholdende i Kuben 1’s område, hvor vejene kun er 4 m brede. Parcelforeningen havde bedt Grundejerforeningen om tilladelse til at deponere stenene.
John konstaterede at der ikke var flere indlæg og gav ordet til formanden.
Joan takkede John for at han ville være dirigent og generalforsamlingen for god ro og
orden.
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