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Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til 
årets generalforsamling. 
 
Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor 
4. Rettidigt indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
6. Valg medlemmer til bestyrelsen – på valg er: 

a. Kasserer Vivi Petersen – modtager ikke genvalg 
b. Bestyrelsesmedlem Ole Sandbæk – modtager ikke genvalg 
c. Bestyrelsesmedlem Per Nilsson – modtager genvalg 
d. Suppleant Aage Urskov modtager genvalg 

7. Valg af revisor Mark Holm – modtager genvalg 
8. Valg af revisorsuppleant. 
9. Eventuelt 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning 
 

 
Som dirigent foreslog bestyrelsen John (11). John blev valgt som dirigent.  
 
John startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet - indkal-
delsen var uddelt den 12. februar 2015. 
 
I alt 22 husstande var repræsenteret. 
 
Herefter gav John(11) ordet til Joan: 

Formandens beretning 

Så er der gået et år til med opgaver, bestyrelsen har skullet tage sig af. 

Bestyrelsen: 

I bestyrelsen arbejdes der i en hyggelig og positiv atmosfære og vi har et 
godt samarbejde. 
Her vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for den store arbejdsomhed. 
 
Desværre skal vi i år tage afsked med 2 medlemmer i bestyrelsen. 
Vivi efter blot en periode, men de har solgt huset og flytter fra Fredericia. 
Og så Ole, som desværre ikke længere har den fornødne tid.   

Opgaver efter sidste generalforsamling: 
Ved sidste generalforsamling fik vi grønt lys til at få drænet endnu en eta-
pe af vores stier. 
Det blev stykket mellem Egebæk og Kuben 2.  
Det viste sig dog, at der allerede var et dræn det meste af vejen, det vir-
kede bare ikke, da det var stoppet til, så det skulle lige renses op samt 
graves lidt længere ned i jorden i den rigtige type sten. Dette har bestemt 
hjulpet, sti er ikke længere så smattet. 
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I marts lykkedes det endelig at få træstammen i bunden af vænget erstat-
tet med nogle store sten i stedet for. 

Affaldsindsamlingsdag: 

I april inviterede vi til den 8. affaldsindsamlingsdag det skulle være d. 27. 
april.  
Igen var der ikke mange tilmeldte, men da der skulle fordeles flis på det 
store plantested mod syd, bestemte vi os for at gennemføre det alligevel, 
lidt hjælp er jo bedre end slet ingen – og bestyrelsen vil ikke gøre det 
selv. 
 
I bestyrelsen har vi besluttet, at der ikke bliver arrangeret nogen affalds-
indsamling i år. 
Vi vil ikke bruge tiden på noget, der er så få der bakker op om. 
Så det er heldigt der ikke er noget andet som skal laves, for det ville vi så 
skulle købe os til.  

Sankt Hans: 

Denne gang arrangerede vi Sankt Hans, det var dog meget tæt på at blive 
aflyst da der indtil weekenden op til kun var få tilmeldt, men antallet end-
te op med ca. 30. Desværre kunne jeg ikke selv deltage, da jeg var på 
kursus i Kbh. 
 
Bestyrelsen har også her besluttet, at vi ikke vil arrangere noget til Sankt 
Hans i år. 

Fællesarealer: 

Det er stadig HedeDanmark der står for vores grønne arealer. 
Som I om lidt kan se på vores budget forslag, har vi kigget lidt på at få 
lavet mindre for at spare penge. 
 
Dette er en direkte afleder af generalforsamlingen, der sidste år lod skinne 
igennem, at kontingentet var for højt, så vi har kigget på hvor vi kunne 
spare. 

Snehegn: 

Det blev sat op en dejlig solskinslørdag i midten af november. 
Der har dog ikke været meget brug for det denne vinter, da der jo ikke 
har været noget sne af betydning. 
 

Hjemmesiden: 
Som tidligere år vil jeg lige nævne vores hjemmeside 
WWW.GFSKOVKROGEN.DK 
Bestyrelsen bruger den som informationskanal omkring de ting som be-
styrelsen arbejder med, samt hvis der måtte være information bestyrelsen 
gerne vil have distribueret. Jeg anbefale, at I kigger forbi ind imellem. 
 
Efter stort arbejde fra Per’s datter og Ole, er det lykkedes, at få vores nye 
hjemmeside på benene, vi var jo nød til at flytte, da vores gamle udbyder 
lukkede ned, 
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Vi tager stadig imod e-mail adresser.  
Så I kan 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 omde-
ling. 
Hvis I er interesserede, skal I blot gå ind på hjemmesiden under punktet 
kontakt bestyrelsen og sende mailadressen via den, der er naturligvis og-
så den mulighed lige at give den til os her efter generalforsamlingen. 
Lige nu har 43 husstande meldt sig til ordningen. 

Snerydning: 

Denne vinter har der ikke været sne af betydning, så det er ikke det der 
bruges penge på. 
Afregning er ændret fra at være pr. time til at være fast pris, som i år er 
på 1850 kr. inkl. moms pr. gang. 
 
Haveaffald: 

Desværre er der stadig nogle, som ikke kan finde ud af at skaffe deres 
haveaffald væk på den rigtige måde.  
Så i april så vi os nødsaget til at omdele en flyer med en henstilling om ik-
ke at smide haveaffald på vores nabos marker.  
Kim fra Sønderbygaard havde ringet og var meget sur, nu overvejede han 
oprigtig at gå til politiet. 
 
Indbrud: 
Vi skal stadig holde øje. 
Kommer der nogen I ikke kender, skader det bestemt ikke at vise interes-
se i deres besøg. Og er der nogen der viser ualmindelig meget interesse, 
så ring endelig til 114.   
 
Hunde: 

Det er stadig et stort problem, at nogen af dem der går tur med hunde 
IKKE samler op efter hundene. 
Hvis man går langs stamvejen og kigger i rabatten, ja så taler det jo sit 
eget sprog. 
 
Fugle: 
Så vil jeg lige opfordre til at fodring af fugle begrænses til et minimum, da 
fodret tiltrækker ikke blot fugle, men også rotter. 
Og det er ikke nok bare at lade være med at fodre på jorden, for en rotte 
kan let og elegant komme op på et fodrebræt. 
Så tænk over hvor meget der bliver fodret. 
 
Kloarker: 
Så vil jeg da også lige nævne at her midt i februar i år er samtlige regn-
vandsafløb på Skovkrogen blevet renset op, på vores opfordring. 
Og det var godt for de var slemme. 
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Afslutning:  
Så til slut vil jeg gerne takke både Vivi og Ole for den tid de har siddet i 
bestyrelsen og det arbejde de har ydet. 
 
Der ingen kommentarer til beretningen, som derfor blev godkendt. 
 
 
Regnskab : 
Kassereren (Vivi) fremlagde regnskabet og forklarede baggrunden for de enkelte  
poster i regnskabet.  
 
Frank(44) Spurgte til de sten der var lagt i stedet for træstammen. 
Leif(9) svarede at Kim havde lagt de første men da han ikke havde flere fik vi Hde-
Danmark til at lægge de næste. 
 
Aage(97) Bestyrelsen bør rundkaste til beboerne hvis der er lignende projekter, hvis 
nogen skulle kende nogen der havde noget liggende. 
Joan replicerede at der var talt om det på sidste generalforsamling, men ingne havde 
meldt tilbage. 
 
Regnskabet blev godkent. 
 
 
Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag modtaget.  
 
Budget:  
Vivi fremlagde budget. 
Vivi fortalte at bestyrelsen havde denne gang valgt at lave et budget som rækker 
frem i årene, så man kan se konsekvenserne af de valg der evt. træffes. Der var ind-
regnet en kontingent stigning på ca. 2% pr. år. 
Bland andet fremførte Vivi at bestyrelsen på baggrund af sidste års diskussion af det 
høje kontingent, havde undersøgt mulighederne for at reducere vedligeholdelsen af 
fællesarealerne. Færre klipninger havde været på tale, men Hede Danmark meldte 
tilbage, at i så fald skulle man bruge mere tid hver gang græsset blev slået, hvilket 
ville udligne en eventuel besparelse. Det blev også oplyst at vi har lavet en aftale 
med HedeDanmark om snerydning til en fast pris pr. gang. 
 
Aage(97) Har bestyrelsen spurgt andre end HedeDanmark om vedligholdelse? 
 
Leif(9) svarede at det havde man og HedeDanmark havde givet den bedste pris. 
 
(73) Synes at 2014 havde været det år hvor arealerne havde været bedst vedlige-
holdt. 
 
(25) Snerydning – er det et levn fra gammel tid nu da vejene er kommunale? 
 
Vivi: Vore vedtægter siger at foreningen står for dette også. 
Men vi kan jo også selv rydde alt sne – hvis der kommer noget. 
 
Regnskabet blev vedtaget  
 
 
Valg til bestyrelse: 
Kasserer: Bestyrelsen foreslog Mogens(28) – Mogens blev valgt. 
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Joan anførte at der mangler en repræsentant for Kuben 2, men ingen havde meldt 
sig før generalforsamlingen og ingen meldte sig på generalforsamlingen. 
 
Per Nilsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen fortsætter derfor med 4 medlemmer – vedtægterne foreskriver 3-5 med-
lemmer af bestyrelsen. 
 
Aage Urskov blev genvalgt som suppleant. 
 
Valg af revisor: 
Mark Holm blev genvalgt. 
 
Valg af revisorsuppleant: 
Lars (133) blev valgt. 
 
Eventuelt: 
Lars (133) mente det var ærgerligt at arrangementerne aflyses. Det havde ellers væ-
ret gode arrangementer de seneste år. 
 
(73) Roste bestyrelsen for arbejdet – et stort træk. 
 
(73) Bålpladsen kan jo bruges til Skt. Hans – man kan jo evt. selv arrangere noget. 
 
John(11) Ros til bestyrelsen for arbejdet. Har bestyrelsen tænkt på at undersøge mu-
ligheden for at få tilskud til at vedligeholde stierne fra kommunen? Det kunne være 
værd at forsøge. 
 
John(11) gav herefter ordet til Joan. 
 
Joan takkede John for at have været dirigent og gav ham 2 fl. Vin som tak for indsat-
sen.  


