
Generalforsamling 25.juni 2022 
Referat: 

 
Fremmødte husnumre: 5,12,15,17,22,23,24,25,28,29,33,34,41,49, 
62,70,72,76,82 
 
Dagsorden: 
Punkt 1: Valg af dirigent 
Per (nr. 82) Foreslået af bestyrelsen og valgt af forsamlingen. 

 Generalforsamlingen åbnes som lovligt varslet ifølge vedtægterne. 
 Generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtig. 
 
 Punkt 2 : Valg af stemmetællere: 
 Mariann (nr. 72) og Edel (nr. 33) 
 
 Punkt 3: Bestyrelsens beretning 
 Ved formanden Henrik (nr. 70) 
 
 Vejen:  Stort arbejde med at vedligeholde den, og FLOT resultat. 
 Varetages af Ivan (nr. 17), Per (nr. 82) og Erling (nr. 68). 
 Erling - nuværende vejformand, overdrager posten til Ivan . 
 
 Hjertestarter: Er nu opstillet ved nr. 2. Erling har været primus motor. 
 Strømmen, til skabet med hjertestarteren, betales via kontingentet til   

grundejerforeningen. Beløb til strøm skønnes til ca. 500 kr. om året . 
OBS: placeringen er på privat grund, derfor kan man ikke blot gå ind for at studere hjertestarteren uden 
forudgående aftale. 

 
Fællesarealer: Der er brug for en plan for området, således der bl.a. bliver en ensartethed af egnsbestemte 
træer. Under evt. vil bestyrelsen  forslå, at der nedsættes en gruppe, som arbejder med planen. 

 
  
 

Henvendelser : Bestyrelsen har fået henvendelser angående oplagring af flere campingvogne m.m., opsætning af 
hegn og generelt rod. I stedet for at kontakte bestyrelsen (som ikke har ansvaret for dette), opfordres der til, at 
man selv tager kontakt til og går i dialog med de enkelte grundejere. Hjælper det ikke, er næste skridt at 
kontakte kommunen, som har påtaleret. 
Alle opfordres desuden til at orienterer sig via den for området gældende Lokalplan nr. F.1400-1, som kan findes 
på foreningens hjemmeside link. Her står blandt andet i §8: 

• ”Sommerhusgrundene samt fællesarealerne må ikke anvendes til oplagsplads….” 

• ”Hegn må kun etableres som levende hegn….” 

• ”Den eksisterende bevoksning skal så vidt muligt bevares og yderligere tilplantning skal hovedsageligt ske 
med egnstypiske beplantning….” 

  
 
  
 Aktivitetsudvalget:  Ved Mariann (nr. 72) 
 Der er lavet en aktivitetskalender, som er sendt ud. 
 Udvalget vil gerne have nye henvendelser omkring mulige emner. 

http://skovagervej.dk/wp-content/uploads/2014/03/lLokalplan91.pdf


 Indtil nu har der været: 
 Snapsetur til Kællinghøl (egen betaling). Et fint arrangement og en fyldt bus af sted. 
 Bænkeindvielse, som nu kører videre som fredagsbar (første fredag i hver måned), og kører indtil oktober. 

Udvalget består af: Edel (nr. 33), Jesper (nr. 74), Åse (nr. 68), Ingelise (nr. 62), Anette (nr. 29), Arne (nr. 41) og 
Mariann (nr.72). 

 
 Generelt STORT TAK til alle de frivillige, som på mange måder har ydet en indsats for området. 
 
 Punkt 4: Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren 
 Aflæggelse af årsregnskabet ved kassereren Benthe (nr. 22). 
 Bilag udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 Regnskab godkendt af generalforsamlingen. 
  
        Punkt 5: Fremlægning af bestyrelsens forslag til næste års budget 
 Fremlagt af kassereren Benthe (nr. 22). 
 Bilag udsendt med indkaldelsen til generalforsamling. 

Aktivitetsudvalget ønskede at vide, hvor meget der må bruges på aktiviteter det næste år. Forventer udgifter 
på ca. 3.000 kr. 

 Benthe (nr. 22) oplyste, at det er der plads til. Opfordrede udvalget til, inden næste års generalforsamling, at 
komme med et overslag på, hvad de forventer at bruge, så det kan indgå i kommende budgetter.   

 
 Punkt 6: Fastsættelse af næste års budget, herunder fastsættelse 
 af kontingent. 
 Forslag fra bestyrelsen godkendt af generalforsamlingen 
 
 Punkt 7: Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 
 
 Punkt 8: Valg til bestyrelsen 
 Valg af kasserer:  Benthe (nr. 22) ønsker ikke genvalg. 
    Johannes (nr. 21) valgt. 
 Bestyrelsesmedlem:  Ivan (nr.17) genvalgt. 
    Erling (nr. 68) ønsker ikke genvalg. 
    Søren (nr. 23) valgt. 
 
 Jesper (nr. 74) tidligere suppleant, men indtrådt i bestyrelsen i stedet for  Pernille, som er fraflyttet. 
  
 
 Punkt 9: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
 Anette (nr. 29) valgt. 
 
 Punkt 10: Valg af revisorer 
 Hugo Larsen (nr. 33) genvalgt. 
 Gitte Nørgaard (nr. 12) genvalgt. 
 
 Punkt 11: Valg af revisor suppleant 
 Mogens Johansen (nr. 62) ønskede ikke genvalg. 
 Preben Bøje (nr. 72) valgt. 
 



 Eventuelt: 
1) Bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal lave langsigtede planer og strategier for fællesarealer. 
Målet er at bevare og fremme områdets oprindelige naturlige plantearter, i overensstemmelse med lokalplanen. 
Planen fremlægges for bestyrelsen for dialog og godkendelse. Arbejdsgruppen vil forestå arbejdets udførelse, 
eventuelt i form af arbejdsdage med efterfølgende social hygge. 

 Følgende vil gerne indgå i gruppen: Søren (nr. 22), Preben (nr. 72), 
 Kurt (nr. 49) og Søren (nr. 23). 

Kurt (nr. 49) har mange års erfaring som anlægsgartner og omkring skovbrug, og desuden stor viden omkring 
naturpleje generelt. 

 Søren (nr. 23) indgår i gruppen, som repræsentant for bestyrelsen. 
 
 2) Hanne (nr. 49) opfordrer til, at man melder sig til hjertestarterkursus. 
 

3) Forslag om at se, hvorledes hjertestarter tages ud af skabet, og hvor den sidder. Kunne evt. indgå som en 
aktivitet via aktivitetsudvalget. 

 
 4) Hanne (nr. 49) 
 Havde smagsprøve med af hjemmelavet hyldeblomstlikør til alle. 
 Smagte fantastisk (se opskrift nederst). 
 
 5) Arne (nr. 41) 

Det seneste år har der været problemer med slamslugeren, som, bl.a. på grund af Corona situationen, ikke 
automatisk kom rundt til mange af grundejerne for tømning af septiktank. 
Arne vil undersøge og lave oplæg til,  hvorledes man fremover kan vælge en alternativ udbyder, hvis der er 
grundejere, som ikke er tilfredse med den - af kommunen - valgte udbyder. Bliver sendt rundt på mail. 

 
      Referent Hanne (nr. 23) 
 (bestyrelsens sekretær var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen) 
 
 Hannes (nr. 49) hyldeblomst-likør (ca 1 liter). 
 ca ½ l hyldeblomst klaser(puttes i et stort glas med låg). 
 ½ l Brøndum snaps hældes over hyldeblomsterne. 
 2 dl rørsukker + ½ l kogende vand hældes over. 
 Låget sættes på og likøren opbevares derefter køligt og mørkt. 
 Vent et par uger, si blomsterne fra, og SKÅL så! 
 
  
 


