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Referat

1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet – erklæres lovlig og 
beslutningsdygtig  

2. Valg af stemmetællere - 2 stemmetællere er valgt. Der er skriftlige fuldmagter, disse 
afleveres til dirigenten. 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden: 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Forholdsvis roligt år. 
Angrebne grantræer fældes. Ingen indbrud. Stenene ved Leif må gerne tages til huller. OBS på 
de mange tæger. OBS på hastighedsgrænsen. 

Debat/ kommentarer/ spørgsmål til beretningen: 

Nr. 40 – Karen - ved man, hvilken sygdom grantræerne har.  

Formanden – billeangreb, larverne ødelægger træet. Billerne har store røde følehorn, 
angriber mest rødgranen 

Nr. 28 – Egetræerne kaster kviste/visner– sygdom, træerne kan ikke reddes. Træerne kan 
ligeså godt væltes. 

Nr. 28 – må gruset/sten også benyttes på stikveje – Svar: ja  

Afstemning om bestyrelsens beretning: Beretningen godkendt ved fuldt flertal 

4. Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren: 

Debat/ kommentarer/ spørgsmål til regnskabet: 

Nr. 19 – De 2937,- hvor er de? Grønne område, hvorfor er der ikke brugt penge på det. 
Græsslåning, hvorfor bliver 2000,- til 4000,-. Beløb til generalforsamlingen er steget, hvorfor. 

Nr. 28 – Fantastisk, at vi kan få det, vi får, for de 500 vi betaler i kontingent 

Nr. 31 – Beløbet til græs er det fast. Svar: Det er det 

Kassereren : Vedrørende generalforsamling var der sidste år mange spisende gæster, ca. 20 
flere end forrige år. 

Formanden stiller spørgsmål til teltet, dette er med i det nævnte beløb. 

Nr. 19 – Kommentar til bestyrelsens arbejde: Festen er en anderledes fest end tidligere. Der 
var festudvalg dengang. I dag er det bestyrelsen, der står for det. 

Nr. 31 – Festudvalget – det har ikke været på dagsorden de seneste gange 

Nr. 31 – Bestyrelsen har gjort det godt 

Nr. 40 – Der bruges ikke mange penge i grønt område. Stort arbejde ved bækken forestående. 
Stierne mellem husene – folk har åbenbart svært ved at slå dem, de bliver ikke holdt. Kan 
andre ordne dem, der er jo penge nok. 
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Nr. 82 – Imponerende at grønne områder og fællesområder og vej kan ordnes for de 500 kr. 
om året 

Nr. 19 – ”Folk er så tilfredse”. Enig i, at det ikke er mange penge 

Nr. 23 - Vejen kan ikke skrabes hele tiden, vejrafhængig. Nogen smider sig foran 
rendegraveren. 

Nr. 40 – Der er hul på hul. Til Generalforsamlingen får vejen så en tur. Vejen har været ringe. 
Tidligere er brugt næsten 10000. 

Nr. 76 - meget godt tilfreds. Der bruges de forkerte materialer, hvad med noget som stabilgrus 
og beton. 

Nr. 28 -  Hullerne gør også, at folk kører langsommere, det gør ikke nogen skade. 

Nr. 49 - Mange folk bruger megen tid på et godt stykke arbejde. Glad for det de 500 giver 

Nr. 19 - Største katastrofe, da KB blev fyret. 

Nr. 31 – Fint at der jævnes, men det er de samme huller, der kommer igen. Kan de fyldes op 
med bedre materiale? 

Nr. 28 - Styrtregn gør vel også sit. Fastere materiale efterspørges 

Nr. 13 -  Debatten hører ikke til under regnskab. Tidligere skulle vejen være 10 m bred af 
hensyn til udrykningskøretøjer nær festpladsen. Sidste år kunne ikke fjernes slam, da vejen 
ikke var farbar. Vejen omkring festpladsen. Diskussionen burde være omkring beretningen 

Formanden: punktet tages op senere 

Nr. 35 – 55000 kr. – pengene skal bruges på området. 

Afstemning:  Regnskabet vedtages enstemmigt 

5. Næste års budget: 

Udspil fra bestyrelsen at budgettet er uændret. 

Nr. 13 – 33000 kr. er det fordi vi er 66 parceller? Svar: Ja 

Nr. 40 – Næste års budget skal det ikke under forslag? Svar - Det er ikke et forslag, men 
bestyrelsens arbejdspapir 

Nr. 37 – Tidligere er kontingentet hævet til grønne områder. Hvad regner man med at lave på 
vejen i kommende år? Hvad bruges de 8000 til, kan beløbet ikke hæves? Leif har ikke kunne 
køre så meget på grund af sygdom. 

Formanden – vejen er ikke hævet midtpå. Vejen er skrabet af en ekstern, der ikke kunne 
hæve den. 

Nr.  33 – Lovlig undskyldning, at vejen ikke vedligeholdes på grund af sygdom. Kan andre ikke 
tage over?  

6. Indkomne forslag: 
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A: Forskønnelse af området ved Tyrebækken 

Nr. 22 - Søren – Kurt har fået idéen. Tak for arbejdet omkring stien. To eksperter vil gerne 
stille sig til rådighed ved projektet. 

Nr. 37 - Går ikke ind for forslaget. Gyvelen må slås ned, der må ikke bruges gift. God idé at 
slå lyngen ned, den bliver pænere. Gamle træer fældes også. Synes at området skal være 
naturligt. Kanter og udtynding, og gyvel slået ned ok 

Nr. 31 -  Der kommer arbejdsløn på. Det er et stort job. Godt forslag. Udtynding fint. 
Egeskoven kunne også trænge til at blive gjort ren i.  

Nr. 22 – Indregnet mindre beløb til arbejdsløn 

Nr. 24 – Godt forslag. Spændende, dyr og fauna beskyttes 

Nr. 14 – Benved er meget giftig. Tænk på børn i området.  

Formanden – Den er ikke farligere end liljekonvaller. I naturen kan man jo ikke undgå det 
giftige.  

Nr. 22 – Ikke forslag men oplæg. Andre forslag kan også tages ind i planen. 

Nr. 37 – Er det ikke et forslag, når der skal stemmes? Fællesområder må være urørt. Man kan 
jo pleje egne parceller. Fællesområder jo meget naturområde. 

Nr. 43 – Fantastisk projekt. Omfattende frivilligt stykke arbejde i projektet. Kan man invitere 
alle med, og de parceller, der ikke er tilstede, må betale lidt i stedet. Gennemtænke så alle 
har chance for at deltage i projektet. 

 Nr. 40 – Gyvelen kvæler alt, den skal væk. Ellers er der ikke andet om få år 

Nr. 28 – Hvad er formålet med forslaget? Skal man kunne færdes nemmere dernede. Er det 
ikke okay med alt det grønne dernede, når man alligevel ikke kan komme så let omkring i det 
område? 

Nr. 22 – Tilpasse naturen på en nænsom måde. 

Afstemning: Forslaget – vedtaget med 4 imod 

B: Brev fra Arne Rohde nr. 15: 

Dirigenten læser forslaget op fra bilag. 

Nr. 15 – Det jeg har skrevet er det jeg har skrevet.  

Nr. 37 - Arne – Er forvirret over forslaget. Tænkt meget over forslaget. Vi har tidligere set på 
skelpæle, da Arne var i bestyrelsen. Hvis forslaget står ved magt, skal alle have målt op. Vi 
ved, hvor skelpælene står. Problemet er, at vi skal kunne køre op. Bestyrelsen skal sørge for 
nedhængende grene ud over vej. Udvidelse mod festpladsen for at leve op til krav om 
afstand. Hvis vi siger nej, skal vi sikre, at bestyrelsen anerkender, at vejen skal være farbar 
for udrykningskøretøjer. 
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Nr. 15 – Jeg flytter mig ikke. Jeg ved, hvor pælene skal stå. Skelpælen ligger ved ulovlig 
indkørsel, jeg ved hvor den ligger. Hvad står der på pælen? Skal vi til at have politiet ind 
over? 

Nr. 13 – Har fået kort fra Viborg kommune. Man har i sin tid brugt en gammel vej indtil ny vej 
var klar. Nr. 11 har fået sat deres skelpæl næsten midt på vejen. Hjørnet skal rundes af, 
derfor står der to pæle. Jeg har kortet, der er taget billede af fotograf. Kan debatten ikke 
drejes mod, hvem der bringer forholdene i orden. Det er en fællesvej jf. kommunen. Kunne 
jeg selv, skulle jeg gerne flytte nogle træer. Beplantningen på Arnes side er vokset for langt 
ud på vejen. De 10 meter skulle være fri.  For meget at hele generalforsamlingen skal sidde 
med i denne debat. Jeg kommer gerne til bestyrelsesmøde. Tidligere er også snakket om 
vejens bredde på 10 meter jf. udrykningskøretøjer mod fællesområdet. Man kan altid måle på 
kortet. Vil bestyrelsen arbejde videre med opmålingen? Forslag om at drøfte sagen i mindre 
forum 

Nr. 15. – Forslag om, at vi går derover i dag og ser skelpælen 

Nr. 13 – Der er taget foto for et års tid siden. Disse må gerne overdrages til bestyrelsen. Er 
ked af at slamsugeren ikke kan komme frem. 

Formanden – Det, vi skal stemme om, er det forslag, der er indgivet i april. Røde pæle er 
afsat hist og pist, for at Leif kan finde vej, når der slås græs 

Nr. 43. – Forslaget fra Benny er det rigtige. En sag mellem berørte lodsejere, samt de der 
repræsentere foreningen. Evt. med en uvildig. De pæle vi har på parcellen, har parcelejer 
selv ansvar for. Forslaget hører ikke hjemme her. Man skal gøre hvad der er ret 

Nr. 15 – Bent Iversen er ked af det her. I 2014 står ikke noget om, at der er handlet hus i 
området. Der står ingen steder, at jeg har indsendt reklamation, der står ikke noget i 
referaterne. 

Formanden – Skelpælene kan ikke diskuteres i dag. Der gives ikke svar grundet tonen i mailen. 

Dirigenten – ridser de andre forslag op. Vil du fastholde forslaget eller lade de implicerede 
følge op på forslaget 

Nr. 43. – Alle er interesserede i, at du får løst din situation. Det rigtige ville være, at de 
berørte arbejder videre. Sagen om skelpælene bringes på plads. 

Dirigenten – trækkes punktet? Eller skal punktet til afstemning? 

Nr. 15 – Hvem tror I har svaret på mails? Kun 1 sender tilbage 

Dirigent – punktet sendes til afstemning for at komme videre. 

Nr. 43 – Skal man forholde sig til et ændringsforslag. Stemmes forslaget ned kan vi gå direkte 
til fest og det dur ikke 

Dirigenten – er forpligtiget til at sende til afstemning 

Nr. 13 -  Skal ændringsforslag sendes skriftligt. Eller kan det sendes til afstemning nu? Jeg 
synes egentlig, at afstemning om Arnes forslag er lidt skidt for fællesskabet. 
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Dirigenten foreslår at dispensere generalforsamlingen 5 minutter 

Nr. 33 – Vi kan ikke komme med ændringsforslag, før vi kan mødes. Bennys idé er god, at de, 
der har med området at gøre, arbejder videre. Dette mener jeg skal til afstemning først. 

Dirigenten – Generalforsamlingen dispenseres i 10 minutter. Mulighed for at stille nyt forslag 
til dagsordens aktuelle forslag. 

Generalforsamlingen genoptages 

Dirigenten læser ændringsforslag op. Bestyrelsen opfordres til at kontakte de berørte 
lodsejere i nr. 11 og 15. (Vedlægges evt. referatet) 

Nr. 49 – Opfordrer man – skal der ikke stå ”pålægges” bestyrelsen. 

Formanden – skelpæle kommer ikke bestyrelsen ved. Jeg vil heller ikke, at foreneingen skal 
betale.  

Arne – Forkert, når grundejerforeningen ejer fællesvej 

Benny – der må gerne stå pålægges, opfordring er okay med mig 

Arne – man bruger et udtryk, der hedder berigtiges. Der spiller bestyrelsen en rolle. Betaling 
ligger hos lodsejere. Vi skal bare have rettet op.  

Formanden – Skal vi have 30 – 50 møder. Der afholdes et møde. 

Ændringsforslaget sendes til afstemning vedtages dette falder Arnes forslag. 

Nr. 15 – Påberåber sig, at vejen har været der i mange år. 

Afstemning for nyt ændringsforslag: Forslaget vedtaget med 1 imod og 3 stemmer hverken for 
eller imod 

Forslag b udgår 

C: Hjertestarter i området. 

Formanden – der kunne ikke findes tilskud. Benny – Har man kontaktet Trygfonden. Svar: Ja 

Nr. 28 – hvis ingen vil have den stående, og man ikke kender til den, ikke noget ved at have 
en stående. 

Formanden – er man villig til at have en og betale? 

Nr. 43 – Det skulle undersøges, om der var grundlag for at have en i området. Ove søgte 
Trygfonden, der blev ikke givet tilskud. Placering og strøm skulle være på plads i forhold til 
hjertestarteren. Når man har en, koder man den ind, så Falck ved, hvor præcis hvor den står, 
når den aktiveres, og rykker ud. Skal vi erhverve en og betale det, den koster? 

Formanden – vi vil ikke bare bruge pengene uden om generalforsamlingen i bestyrelsen. 

Benny – Alle har ikke lige langt til en hjertestarter. Der er en i nærheden af Skibelund 
Gartneriet iflg. App med placeringer af hjertestartere. 

Nr. 43 – Kunne man samarbejde med Skibelund Gartneri 
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Nr. 73 – Gartneriet er for langt væk 

Nr. 12 – Vi skal have en 3 - 4 stykker for at kunne nå en. 

Nr. 24 – Kan man bare redde en, er det en god situation 

Nr. 13 Benny – har haft med kurser at gøre. Hjælp på stedet kan gøre underværker. Mange har 
en mobiltelefon, man kan ringe hjælp. Er man kun én, skal man blive hos den pågældende, 
og andre finder placering af hjertestarter ved opringningen. 

Nr. 45 – Den kan gavne i andre sammenhænge også ved hvepsestik. Det skal bare gå stærkt, 
og på den måde kan Falck straks kontaktes. Vi kan give 200 kr. hver. Man får en chance mere. 

Ove – Bare et spørgsmål om behov for en. Det har vi, og den skal placeres centralt. 
Frivilligheden om opsætning  

Nr.1 – Udgiften svarer til sidste års overskud 

Afstemning: Forslaget vedtaget med 2 stemmer imod og 4 stemmer hverken for eller imod. 

D: Bænke og borde i området 

Bemærkninger: 

Formanden – I nærheden af pladsen samt 2 -3 bænke på andet grønt areal.  

Nr. 28 – Vigtigt at rydde op 

Afstemning: Forslaget vedtaget med 4 stemmer imod og 3 stemmer hverken for eller imod. 

7. Valg diverse poster: 

Formanden genvalg 

Vejmand genvalg 

Sekretær genvalg  

Suppleant Jørgen Møller genvalgt 

2 revisorer genvalgt 

Revisorsuppleant genvalgt 

8. Eventuelt 

Nr. 13 – Grundejerforeningens hjemmeside bøvlet at finde ind på. Kan det gøres nemmere? 

Nr. 45 – Er det noget teknisk.  

Nr. 13 – jeg vidste bare ikke hvor jeg skulle finde ind. 

Nr. 45 - Husk nu at søge på Skovagervej.dk Opfordring til at skrive det i et nyhedsbrev 

Nr. 13 – Tilkobling til hjemmesiden om tilkobling på navnet 

Nr. 19 – Spørgsmål til Benny: ”Sender man hunde ind efter rådyr”. 
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Benny – En dag har mine børnebørn set et rådyr komme susende ud med en hund kommende 
bagefter. 

Nr. 19 – Der er næsten ikke nogen, der går med hund uden snor. Jeg har ikke set nogen 
herude. 

Ordet overlades til formanden. Dirigenten nedlægger sit hverv. 

Generalforsamlingen dispenseres -  tak for god ro og orden til dirigenten. 

Referat Kirsten nr. 24 
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