Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014.
Generalforsamlingen blev åbnet af 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 Aage Urskov modtager genvalg
7. Valg af revisor Mark Holm – modtager genvalg
8. Valg af revisorsuppleant Carl Thomsen – modtager genvalg..
9. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning

Som dirigent foreslog bestyrelsen Gunnar (87). Gunnar blev valgt som dirigent.
Gunnar startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet - indkaldelsen var uddelt den 19. februar 2014.
I alt 14 husstande var repræsenteret.
Herefter gav Gunnar(87) ordet til Joan:

Formandens beretning
Så er der gået endnu et år med spændende opgaver for bestyrelsen.

Bestyrelsen:
Velkommen til Vivi, som blev valgt ind efter Carl stoppede, og hun er faldet fint ind i
samarbejdet.
Arbejdet i bestyrelsen foregår i en positiv og hyggelig atmosfære og vi har et godt
samarbejde.
Jeg vil benytte denne lejlighed, til at takke resten af bestyrelsen for dens arbejdsomhed.

Opgaver efter sidste generalforsamling:
Ved sidste generalforsamling fik vi grønt lys til at få drænet vores stier, som forsøg
startede vi nede ved Kuben 1. Det har vist sig at være positivt. Prisen for det arbejde
blev på knap 25.000 kr.
Så vi vil nu gerne have drænet de andre stier også og ved samme lejlighed få lagt
mere stenmel på.
Det blev foreslået, om ikke der kunne komme nogle beholdere op med sand. Folk
kunne så selv sprede sand ud på vejen, når de blev glatte.
Der er blevet indkøbt 3 små ”skraldespande” som er blevet fyldt med sand og der er
lagt en mindre skovl i.
Træstammen i bunden af vores vej skulle endelig skiftes ud med store sten.
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Det har været lidt svært at finde en til at levere disse sten, men vi har nu lavet en aftale om levering af 4 store sten + nogle ekstra til at erstatte de mindre sten ved vores
stiender. Disse mindre sten, vil så blive placeret i mellemrummene ved stenene i
bunden af vejen.

Affaldsindsamlingsdag:
I april inviterede vi til den 7. affaldsindsamlingsdag d. 21. april.
Kun Poul fra nr. 13 og Pernille + Robert m. familie fra nr. 6 havde meldt sig til – og så
naturligvis bestyrelsen.
Dette mente vi ikke var grundlag nok til at gennemføre dagen, hvorfor vi aflyste den –
desværre.
Dog så jeg på dagen, at Poul alligevel var rundt og samle affald – så stor tak til Poul
for det arbejde.
Vi vil forsøge os med arrangementet igen i år, og det er søndag den 27. april.
Og i år er der noget at samle ind - de storme der har været har sat sine spor.
Derudover trænger plantestedet mod syd til en ny omgang flis og nogle af træerne
trænger til at blive beskåret.

Sankt Hans:
Ingen fra bestyrelsen kunne deltage så desværre blev der ikke arrangeret noget fælles. Men der var alligevel nogle der holdt noget hygge ved bålet.
I år er det en mandag, og bestyrelsen har besluttet, at arrangere noget i år.

Fællesarealer:
Det er stadig HedeDanmark der står for vores grønne arealer.
Og vi synes det fungerer ok, vi har dog talt med dem et par gange i løbet af året for
at få aftalen pudset til.
Det er bl.a. aftalt, at de også skal klippe hækken langs med stien mellem Kuben 1 og
fællesarealet.
Vores aftale er lagt på hjemmesiden, så her er det muligt at læse hvad der skal klippes og hvor tit.

Snehegn:
Havde vi planlagt at sætte op i oktober men et gevaldigt regnvejr satte en stopper for
den ide. Så det blev i stedet for klaret en dejlig solskinsdag i starten af november.
Denne gang har vi stillet det op på begge sider af stamvejen og ikke noget ved Kuben 1.
Der har kun været en smule sne denne vinter og jeg synes det så ud til at virke efter
hensigten – at holde det stykke af vejen fri for sne.

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 igen anbefale at I kigger forbi ind imellem.
Til sommer lukker den udbyder, hvor vi har vores hjemmeside og den skal derfor flyttes til en ny udbyder, så hjemmesiden skal bygges op helt forfra.
Vi er begyndt at tage imod e-mail adresser.
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Så kan I modtage informationer og indbydelser via mail, i stedet for at få det som papir i postkassen.
Dette sparer ikke kun papir og kuverter, men også tid på print og omdeling.
Hvis I er interesserede, skal I blot gå ind på hjemmesiden under punktet kontakt bestyrelsen og sende mailadressen via den, der er naturligvis også den mulighed lige at
give den til os her efter generalforsamlingen.
Lige nu har 38 husstande meldt sig til ordningen – Altså ca. halvdelen.

Rafn & Søn:
Har bestyrelsen ikke nogen kontakt med mere, al kontakt foregår direkte til de husstande der har meldt sig til.
Men jeg vil dog sige, at man bestemt ikke bliver oversvømmet i information.

Snerydning:
Der har ikke rigtig været noget vinter siden sidste generalforsamling. Men jeg har da
kunnet konstatere, at nogen har benyttet sig af at sprede noget af det sand der står i
sand-beholderne.
Vi betaler stadig pr. time der bruges på at rydde, så det kommer ikke til at vælte vores budget.
Med den sne der er faldet, undrede vi os lidt over den snerydning der trods alt har
været, så vi tog fat i HedeDanmark og vi har nu fået en korrigeret regning.

Haveaffald:
Desværre er der stadig nogle, som ikke kan finde ud af at skaffe deres haveaffald
væk på den rigtige måde. Der bliver smidt affald nede ved vores søer, dumpet på vores fællesarealer og smidt ind på landmandens mark.
Sidst nævnte har gentagende gange rettet henvendelse om, at det hører op. Den
ene gang nævnte han, at vi vel heller ikke ville synes, det ville være så fedt, hvis han
lige smed noget gylle ind i vores haver, fordi han ikke fik brugt det hele.

Indbrud:
Vi skal stadig holde øje.
Står der f. eks en dåse på trappetrinnet eller foran bilen, så kunne det være et tegn
på at nogen holder øje med huset.
Eller kommer der nogen I ikke kender, skader det bestemt ikke at vise interesse i deres besøg. Og er der nogen der viser ualmindelig meget interesse, så ring endelig til
114.

Hunde:
Der er mange hundeejere i vores område. Dette betyder naturligvis, at der er mange
der skal ud og lufte deres hund.
Her vil jeg så godt lige benytte lejligheden til at huske folk på, at hundene skal føres i
snor og efterladenskaber skal samles op.
Det er desværre stadig meget synligt, at der er nogen der ikke samler op efter deres
hund.

Hastighed på stamvejen:
Der bliver stadig kørt stærkt på vores veje!
Så jeg vil endnu engang henstille til at løfte foden fra speederen.
Og husk også lige at der faktisk er højre-vigepligt !
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Afslutning:
Så til slut vil jeg gerne takke:
først Poul fra nr. 13, der jo stadig passer vores plantesteder.
Og så de husejere der ikke blot rydder sne på deres eget stykke fortov, men også
lige tager et ekstra stykke og dermed rydder noget for os alle her på Skovkrogen.
Poul(13) spurgte til græsslåning på det store område, han ønsker det slået i slutningen af juli da man så kunne undgå tidsler. Desuden ville stykket blive pænere at se
på hen mod vinter. Man kunne evt. få nogle hesteinteresserede til at slå det gratis.
Poul undersøger dette nærmere.
Aage(97) spurgte til de sten som skulle udlægges – synes prisen var høj.
Gunnar(87) fortalte om plejeniveau mm.
Beretningen blev godkendt..
Regnskab:
Kassereren (Vivi) fremlagde regnskabet og forklarede baggrunden for de enkelte
poster i regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag – Gunnar(87) læste forslagene op:
Forslag nr. 01:
Ændring af vedtægter, § 8 afsnit 1 og 4.
Nuværende tekst i § 8 afsnit 1:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Fredericia. Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved meddelelse pr. elektronisk medie, som
f.eks. E-mail, til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte E-mail
adresse. De medlemmer som ikke har angivet en E-mailadresse vil modtage skriftlig
meddelelse i postkasse.
Forslag til ny tekst i § 8 afsnit 1:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Fredericia. Der indkaldes af bestyrelsen med 21 dages varsel ved meddelelse pr. elektronisk medie, som
f.eks. E-mail, til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte E-mail
adresse. De medlemmer som ikke har angivet en E-mailadresse vil modtage skriftlig
meddelelse i postkasse.
Nuværende tekst i § 8 afsnit 4:
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, samt at
forslagsstiller eller stedfortræder for denne skal stille op for at fremlægge og motivere
forslagene.
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Forslag til ny tekst i § 8 afsnit 4:
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, samt
at forslagsstiller eller stedfortræder for denne skal stille op for at fremlægge og motivere forslagene.
Forslaget var indsendt af bestyrelsen.
Forslaget blev debateret.
Forslag 01 blev vedtaget.
Forslag nr. 02:
Ejerforeningen køber og opsætter en hjertestarter. Den skal opsættes centralt ved
stamvejen, hvor der kan trækkes strøm fra f.eks. gadelys. Pris fra ca. 20.000 kr. Årsagen til forslaget er, at de 2 nærmeste hjertestartere er hhv. ved YIT, Vejlevej, hverdage 8-16 og Center for høretab hverdage 7.30-15. Falck stationen ligger godt nok
rimelig tæt på Skovkrogen, men ved opringning og forklaring til en central langt væk
går der mange kostbare minutter, inden ambulancen kommer frem. Hjertestarteren
skal registreres på Trygfondens app., så Fuglsang- kvarteret og skoven er bedre
dækket. Der findes f.eks. hjertestartere i havneområder og på sportsstationer, hvor
den også er placeret udendørs.
http://www.trygfonden.dk/Her-ansoeger-du/Hjertestarteransoegning
Der kan evt. søges om en hjertestarter på vedhæftede link.
Indsendt af Dorthe E. Jensen, Skovkrogen 20.
Da Dorthe Jensen ikke var mødt frem og ikke havde bedt andre om at motivere forslaget, blev forslaget henvist til debat under eventuelt.
Budget:
Vivi fremlagde budget.
Jørgen(21) spurgte om udgiften til vedligeholdelse af stier.
Ole(75) motiverede for bestyrelsen udgiften til vedligeholdelse af stierne.
Entreprenøren der havde kommet med de økonomiske overslag havde påpeget den
manglende dræning samt stenmel og havde sagt at hvis vi ikke gør noget indenfor
kort tid ville udgiften på længere sigt blive større.
Gunnar(87) spurgte til stenmel og dræning.
Aage(97) mente ikke at den dræning der var foretaget ved Kuben 1 ikke havde hjulpet stien sopper stadig.
Dræning blev diskuteret grundigt – budgettet blev sat til afstemning.
Budgettet blev vedtaget med 9 stemmer mod 5.
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Valg til bestyrelse:
Formand Joan Hansen blev genvalgt.
Leif Berthelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Aage Urskov blev genvalgt som suppleant.
Valg af revisor:
Mark Holm blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
Carl Thomsen blev genvalgt.
Eventuelt:
Forslaget om hjertestarter blev diskuteret grundigt.
Det endte med en konklusion om at det er op til de enkelte husstande selv at anskaffe en.

Her er links til forskellige steder hvor en hjertestarter kan købes:
1) http://webshop.falck.dk/erhverv/hjertestarter
Falck Hjertestarter - inkl. årligt kursus og serviceaftale

Hos Falck anbefaler vi, at alle virksomheder har nem adgang til en hjertestarter. Det
kan i sidste ende betyde forskellen på liv eller død. Faktisk kan 74 % overleve et hjertestop, hvis de får hjælp fra en hjertestarter og førstehjælp inden for de første 3 min.
Kun 7 % overlever uden.

Lær at redde liv. Det er lettere, end du tror.
Når du tegner abonnement på Falck Hjertestarter, får du et årligt kursus i brugen af
hjertestarteren. På kurset lærer du og dine medarbejdere at reagere hurtigt og korrekt, hvis en person får hjertestop. Kurserne afholdes af vores erfarne ambulancereddere i Falck, og du kan vælge mellem 1 eller 12 kursuspladser.
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2) http://www.nettomedical.dk/pl/Medical_Hjertestarter_252.aspx

Hjertestarter
Danmarks bedste priser på hjertestartere!
Kvalitets hjertestartere med dansk taleguide fra en af verdens førende producenter af
hjertestartere
Hearthon A10 hjertestarter fra Mediana er blandt verdens førende inden for udvikling
og fremstilling af både enkle hjertestartere og avancerede defibrillatorer til hospitalsbrug.
Skabe til hjertestartere med varme for udendørs anvendelse og uden varme for ophængning indendørs, samt vægophæng til Mediana hjertestarter.
Elektroder til Mediana hjerterstarter for både børn og voksne, samt hjertestarter træner.
3) https://webshop.coop.dk/kategori/bolig/el-personlig-pleje/hjertestartere
COOP's hjemmeside med hjerterstarter

4) http://www.pricerunner.dk/sp/hjertestarter.html
Hjemmeside med flere hjertestartere
5) http://www.livshjaelp.dk/Privat/Hjertestarteren/Leasing?gclid=COam63a_rwCFaHVcgod13gA5A
Abonnement
Hjertestartabonnement kun 750,- kr. i opstart og med en fast lav månedlig ydelse kr. 399,Gør en indsats for hjertet!
Gør din virksomhed eller private bopæl til et hjertesikkert sted !
•
•
•
•
•
•
•
•

Med et abonnement på en hjertestartpakke er der flere klare fordele:
En fast lav månedlig ydelse for en yderst omfangsrig pakke,
En CardiAid hjertestarter udstyret med beskyttelsestaske,
forudtilsluttede elektroder og nødhjælpspakke,
Hjertestarteren giver tydelige instruktioner på dansk,
Markedets mest brugervenlige hjertestarter,
Et vægophæng,
Uddannelse i brug af hjertestarteren for op til 50 medarbejdere - kan aftales.
Fuld servicering af hjertestarteren - også efter brug,
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•
•

Krisepsykologisk hjælp til førstehjælperne,
Mulighed for tilkøb af øvrige produkter og kurser!

Når en person får et hjertestop, er tiden altafgørende. Der går kun 4-5 minutter, før
personen kan få alvorlige hjerneskader. Med et abonnement på en CardiAid hjertestarter der omfatter professionel undervisning i brugen af hjertestarteren samt mulighed for kurser i hjertemassage (HLR), kan du nu sikre, at I altid er parate til at hjælpe, hvis det værst tænkelige skulle ske.
Gør en forskel på liv og død - tegn et abonnement på en CardiAid hjertestarter!
Kontakt os og få et abonnement: info@livshjaelp.dk.
Gunnar konstaterede at der ikke var flere indlæg og gav ordet til formanden.
Joan takkede Gunnar for at han ville være dirigent og generalforsamlingen for god ro
og orden.
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