Referat af Skjoldhøjparkens Grundejerforenings generalforsamling 25. marts 2015.
Afholdt i Skjoldhøjskolen.

Formanden Jesper Kolling Andersen (JKA) bød velkommen og da det var første gang
generalforsamlingen blev afholdt i Skjoldhøjskolen gav han inden generalforsamlingen ordet til
skoleleder Lars Kjems der gav en orientering om skolen og hvad den stod for. Forsamlingen gav
udtryk for tilfredshed med hans gennemgang af skolens forhold. Efter Lars Kjems indlæg gik man
over til dagsordenens første punkt: Valg af dirigent.
1. Valg af dirigent
JKA foreslog advokat Claus Aschou Johannesen (CAJ) fra vort advokatfirma Gorrissen
Federspiel som dirigent. Der var ikke andre forslag så CAJ var dermed valgt. CAJ konstaterede
uden indvendinger at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Der var
mødt repræsentanter for 50 parceller og til bestyrelsen var der indleveret 4 fuldmagter. Så
incl. bestyrelsen var der mødt i alt 54 medlemmer svarende til 5,3 % af de mulige stemmer.
2. Formandens beretning.
CAJ gav ordet til formanden JKA for aflæggelse af beretning. Formanden indledte med at give
en præsentation af foreningens gartnere og gartnerlev samt forretningsfører. Endvidere blev
bestyrelsen præsenteret. JKA gav en fyldig beretning omhandlende foreningens vinter- og
sommeraktiviteter m.m. Han lagde vægt på følgende: Vinteraktiviteter. I forbindelse med
glatførebekæmpelse skulle man sørge for at biler blev parkeret på parcellerne og ikke på
boligveje. Hærværk og affald: Medlemmerne henkaster i mange tilfælde haveaffald på
fællesarealer. Dette afstedkommer merarbejde for vore gartnere. Deklarationer: Her
henstillede JKA til medlemmerne at man sørger for kende deklarationerne så man ikke
overtræder dem. De kan ses på vor hjemmeside. Branding m.m. JKA fortalte her om bl.a. ny
hjemmeside, sociale arrangementer, nabohjælp og arenaen (multibanen) ved foreningens hus.
Den fulde beretning kan læses på vor hjemmeside www.skjoldhoj.dk
Formandens beretning gav anledning til følgende indlæg fra medlemmerne.
Svend Lund, Drejøvænget 91. Der mangler lys på stien. Skal der spares? JKA: Det er ikke
grundejerforeningens ansvar i forhold til belysning. Er der mangler, ret så henvendelse til
Energi Midt og meld det på deres hjemmeside. Det hjælper siges det fra salen.
Horst Storm, Skarøvænget 2. Hvorfor sneryddes der på kommunens veje og ved Aldi,
institutionerne og Venøvej 5? JKA: På de gennemgående veje, der har klasse C, bliver der ikke
straks ryddet fra kommunens side. Det nytter ikke at vi rydder inde i parken og så ikke kan
komme videre. Institutionerne er medlemmer lige som andre og får således ryddet. Der ryddes
og saltes ikke på Aldis parkeringsplads. Venøvej 5 betaler ekstra for at få ryddet og saltet hos
dem.
Aase Holmgren, Gavnøvænget 25. Anker over skiltene om hastigheder på Skjoldhøjvej. Der er
ingen konsekvens i opstillingen.
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Thomas Vestbæk, Enøvænget 35. Skiltene på Skjoldhøjvej er opstillet tilfældigt. Det giver
ingen overblik over hastighedsbegrænsningerne. JKA: Vi vil rette henvendelse til Center fir
Byens anvendelse, hvor dette hører under.
Horst Storm, Skarøvænget 2. Hvad med byskilte ved de gennemgående veje? JKA: Vi vil tage
dette op i forbindelse med hastighedsskiltene.
Willy Brandt Hansen, Mejløvænget. Efterlyser nydanskere i området. Hvad vil de for området?
CAJ: Henstillede til, at dette spørgsmål tages under Eventuelt, da det ikke vedrører
formandens beretning. WBH: Henstiller til beboerne at de overholder deklarationerne, specielt
hvad angår parkering. Der parkeres uden videre på vendepladser og boligveje til gene for
andre. JKA: Vi har ikke tal på alle de breve som vi sender vedr. dette forhold. Er det gravende,
har vi i flere tilfælde rettet henvendelse til magistaten som har påtaleretten og det har nogle
gange hjulpet.
Flemming Brahe, Bogøvænget 5. I forbindelse med omtalen om trafiktælling vil han gøre
opmærksom på de mange lastbiler som bruger Æbeløvej til gennemkørsel. JKA: Det er ikke
noget vi kan gøre ved. Æbeløvej er en offentlig vej og alle kan køre der.
Gert Søndergård, Glænøvænget 30. Kunne der ikke sendes mails med nyheder og de løftede
pegefingre som formanden omtalte i sin beretning. Og hvad laver bestyrelsen, det ser ud som
om det er forretningsføreren der laver det hele. Vil bestyrelsen sætte skilte op på vængerne
med nabohjælp? JKA: Bestyrelsen står til rådighed med opkald via telefon og mails, der holdes
møder med kommunen og andre. Dette foregår i arbejdstiden så vi må tage fri fra arbejde for
at deltage. Dette gælder også ved ansættelse af nye medarbejdere. Elever og andet. Vi vil ikke
sætte skilte op om nabohjælp. Med hensyn til mails med nyheder og andet regner vi med
indførelse af ny hjemmeside at kunne effekture dette. Plan for nabohjælp. Der vil blive afholdt
et møde i maj måned, hvor nabohjælp vil blive gennemgået. Alle i 8381 vil blive indbudt via eboks. På vor hjemmeside vil der blive lagt et link ind om dette.
Svend Lund, Drejøvænget 91. Får nye tilflyttere udleveret deklarationerne: JKA: Nye
medlemmer får udleveret ” Velkommen til Skjoldhøjparken” omhandlende diverse oplysninger
om parken, vore vedtægter, sidste godkendte regnskab, referat af sidste generalforsamling
samt et kort over området. Deklarationerne skulle gerne være udleveret af enten advokat eller
ejendomsmægler. De kan som før sagt også ses på vores hjemmeside.
Aase Holmgren, Gavnøvænget 25. Ville følge op på nabohjælp. Var ikke meget for at få en gok
i nødden ved at konfrontere en evt. indbrudstyv. Søren Myrhøj, bestyrelsen: Kontakt politiet
og vær opmærksom og nysgerrig på personer som viser mistænkelig adfærd. Dette vil ifølge en
tidligere indbrudstyv virke stressende så han går et andet sted hen.
Niels Rask Nielsen, Enøvænget 6o. Bliver fliserne ved de tidligere container pladser fjernet?
JKA: Ja det bliver de.
Efter disse indlæg kunne CAJ konstatere, at der ikke var flere fra salen, som ønskede ordet.
Beretningen var dermed aflagt.
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3. Årsrapport 2014 til godkendelse.
CAJ gav ordet til kasseren, Erling C. Larsen (ERL), som gav en gennemgang af nogle poster i
regnskabet som afveg fra det budgetterede, idet han forudsatte at alle havde set og
gennemgået det udsendte regnskab. Dette blev gjort i store træk. Gennemgangen gav
anledning til følgende bemærkninger.
Hugo Hagen, Fejøvænget 3. Hvorfor er advokat og revisionsomkostninger steget så meget?
ERL: Vi har haft udgifter til advokatbistand i forbindelse med gennemgang af vore
deklarationer, for at finde ud af hvilke sanktionsmuligheder vi har, når deklarationerne bliver
overtrådt. Der har også været flere inkassosager end normalt.
Aase Holmgren, Gavnøvænget 25. Hvordan er bestyrelseshonoraret på kr. 61.600 fordelt. Er
det ikke et stort honorar? ERL: Formand og kasserer får lidt mere end de andre
bestyrelsesmedlemmer. JKA: Mener ikke honoraret er for stort. Det har været på dette niveau
i flere år. Som før sagt bruges der mange gange arbejdstid til møder med eksterne, så man må
tage fri fra arbejde eller tage en feriedag.
Connie, Farøvænget. Er der frynsegoder i øvrigt til bestyrelsen? Og hvad med gaver og
repræsentation? ERL: Bestyrelsen får betalt avishold. Gaver og repræsentation er steget meget
i forhold til budgettet. Dette skyldes at julegaver til ansatte og bestyrelse før har været bogført
på en anden konto.
Johnny Rasmussen, Skarøvænget 6. Er granpladsen nødvendig? Der smides affald uden for
indhegningen. ERL: Det er nok eksterne der smider affald her, men vore gartnere rydder op. I
øvrigt er der ikke langt til genbrugspladsen på Sintrupvej. Vi kan ikke undvære pladsen. Den
bruges af vort gartnerteam.
Gert Søndergaard, Glænøvænget 30. Er ikke tilfreds med opstillingen af regnskabet. Efter min
mening er overskuddet ikke 663 t.kr. men 253 t.kr. ERL: Regnskab og opstilling er godkendt af
revisor.
Efter disse bemærkninger og da der ikke var indvendinger mod regnskabet kunne CAJ
konstatere at regnskabet var enstemmigt godkendt.
4 og 5. Forslag til budget for 2015 og kontingentfastsættelse for 2015.
CAJ foreslog, at dagsordenens punkt 4 og 5 behandledes samlet henset til disse emners
samspil med hinanden. Dette var der ingen indvendinger imod. CAJ gav ordet til kassereren for
fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2015.
ERL gennemgik budgettet og foreslog at kontingentet for 2015 skulle være det samme som
2014.
Til budgettet og kontingent var der følgende bemærkninger:
Gert Søndergaard Glænøvænget 30. Skal der være så mange midler på konto for
vejvedligeholdelse? Vi skal vel ikke samle til huse. Er der udarbejdet en plan for
vedligeholdelse af vore vænger. Ole Thorup, bestyrelsesmedlem: Efter bestyrelsens mening
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skal der hele tiden være ca 1–1,5 mill. kroner på vejkontoen. En asfaltering af et vænge ligger
på mellem 800. t.kr. og op til 1.000 t.kr. Gert Søndergaard: Har vi overvejet at få andre til at
overtage arealplejen? JKA: Det er prøvet at få tilbud fra andre anlægsgartnere, men det har
vist sig ikke at kunne hamle op med vore omkostninger, alt taget i betragtning.
Willy Brandt Hansen, Mejløvænget. Henstiller igen til beboerne at vore regler og
deklarationer overholdes. Dette kan spare penge.
Krogsdal, Bjørnøvænget 16. Vil give Brandt Hansen ret.
Efter disse få bemærkninger og uden indvendinger kunne CAJ konstatere at budget og
kontingent for 2015 var enstemmigt godkendt og taget til efterretning. Man kunne derefter gå
over til næste punkt på dagsordenen.
6. Valg af formand.
Jesper Kolling Andersen var på valg som formand og var villig til genvalg. CAJ efterlyste andre
forslag. Der var ingen som meldte sig, hvorfor CAJ kunne konstatere at Jesper Kolling
Andersen var valgt som formand for en 2 års periode. Valget blev modtaget med akklamation.
7. Valg af et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
Lene Moeskjær var på valg og erklærede sig villig til genvalg. CAJ efterlyste kandidater. Der
fremkom ikke andre forslag hvorfor CAJ konstaterede at Lene Moeskjær var valgt for en 2 års
periode. Genvalget her skete også med akklamation.
Valg af 2 suppleanter: Bestyrelsen foreslog genvalg af Jens Jacob Lousdal, Siøvænget 4. CAJ
efterlyste kandidater til den ledige post og Bill Dyrberg Thomsen, Bogøvænget 9 meldte sig
som kandidat. Der var ikke andre forslag hvorfor CAJ kunne konstatere at der hermed var valgt
2 suppleanter. Man kunne derefter gå over til næste punkt på dagsordenen.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af vor mangeårige statsautoriserede revisor BDO Scanrevision.
CAJ efterspurgte andre forslag, hvilket der ikke kom, men flere fra salen ønskede ordet:
Connie, Farøvænget. Kunne der ikke undersøges om en anden revisor kan gøre revisionen
billigere. ERL: Dette vil blive undersøgt til næste år.
Krogsdal, Bjørnøvænget. Henstiller at pris for advokat og revisor bliver undersøgt til næste år.
Aase Holmgren, Gavnøvænget 25. Sår tvivl om det kan gøres billigere. Vor nuværende revisor
kender regnskabet ud og ind. En ny revisor skal først til at sætte sig ind i sagerne.
Efter disse bemærkninger kunne CAJ konstatere, at BDO Scanrevision blev enstemmigt
genvalgt som foreningens statsautoriserede revisor.
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9. Eventuelt.
Her gjorde CAJ opmærksom på at der under dette punkt ikke kunne besluttes noget der
krævede afstemning, men ordet var frit.
Bo Jørgensen, Halmøvænget 28. Ville rose bestyrelsen for regnskabet og i det hele taget for
det arbejde som blev udført af bestyrelsen og foreningens ansatte.
Svend Lund, Drejøvænget 91. Alt det hundeaffald som ligger på vore stier og græsrabatter
kunne undgås såfremt der blev stillet hundeposer til rådighed for beboerne. Ole Thorup,
bestyrelsen: Dette har været prøvet. Ved samtlige affaldskurve blev der ophængt hundeposer
til fri afbenyttelse. Disse blev opsat fredag formiddag og ved aftenstide var alle væk. Så i
længden blev en dyr affære,
Johnny Rasmussen, Skarøvænget 6. Skulle hundeposer opstilles vil det så betyde at de
beboere som smider papir og andet affald også skal have udleveret affaldsposer?
Svend Lund, Drejøvænget 91. Sørg for at sende regning til dem der smider affald. Find navn
og adresse på evt. papirer.
Rasmussen. Skarøvænget. Det er ikke kun hunde der er et problem i Skjoldhøjparken, også
katte udgør et stort problem.
Bo Jørgensen, Halmøvænget 28. Det var godt at multibanen ikke blev nedlagt. Reglen om at
boldbanen ikke må benyttes efter kl. 21.00 virker. I sommer hvor jeg nogle gange blev tilkaldt
til boldspil efter kl. 21.00 var det nemt at få de unge mennesker til at stoppe. Og det var vore
egne børn her fra Skjoldhøjparken. I det hele taget er det dejligt at have denne multibane.
Krogsdal, Bjørnøvænget. Vil igen anke over den megen og hurtige trafik på Æbeløvej. Hvorfor
bygges der ikke chikaner på vejen? JKA: Som fortalt i min beretning foretages der trafiktælling
og hastighedsmåling i august/september. Efter denne tælling vil der i samarbejde med Trafik
og Veje samt Østjyllands Politi blive besluttet hvilke tiltag der kan foretages.
Aase Holmgren, Gavnøvænget 25. Mon ikke det hovedsageligt er os selv, der kører på de
gennemgående veje. Vi skal alle være her og skal naturligvis overholde gældende regler.
JKA: Med hensyn til evt. tiltag i forbindelse med trafikken er vi underlagt det budget som
kommunalbestyrelsen har lagt for trafikinvesteringer i Tilst området. Dette budget behandles i
fællesrådet for Tilst-Skjoldhøj.
Flemming Brahe, Bogøvænget 5. Der er sket mange ulykker i krydset Bogø/Fejø. Krydset er
uoverskueligt. Det er udkørsler fra hhv. Bogø og Fejø der bliver påkørt af køretøjer på
Æbeløvej.
Krogsdal, Bjørnøvænget. Det er ikke beboere der kører på Æbeløvej. Det er gennemkørende
trafik.
Fritz Poulsen, Bjørnøvænget 6. Trafikken på Æbeløvej kører for fulde gardiner. Har lagt mærke
til ved selvsyn at det er beboere i Skjoldhøjparken, der kører stærkt.
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Bo Jørgensen, Halmøvænget 28. Appellerer til at man bruger stierne. Vi har et udmærket
stisystem som bør anvendes af alle gående og cykelende, Børn om voksne.
Hans Kargaard Thomsen, Halmøvænget 47. Henstiller til bestyrelsen at man venter med at
foretage sig noget m.h.t. trafikken før den omtalte undersøgelse er tilendebragt.
Willy Brandt Hansen. Mejløvænget. Man kunne hegne Skjoldhøjparken inde, men kunne det
hjælpe? I begyndelse var de gennemgående veje lukket på midten hvilket gav store gener for
beboerne. Men farten blev da sat ned.
Hugo Hager, Fejøvænget 3. Der er sket mange uheld i krydset her ud for Fejøvænget.
Dette var bemærkningerne under eventuelt. Til sidst under punktet udspandt der sig en livlig
diskussion på tværs af stolene, men der var ikke flere, som ønskede at komme med yderligere
indlæg. CAJ sluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Han gav
derefter ordet til formanden for nogle afsluttende bemærkninger.
Jesper Kolling Andersen takkede forsamlingen for fremmødet og de bemærkninger som var
fremkommet. Bestyrelsen vil arbejde videre med de kommentarer som var fremsat. Han takkede
også ansatte og bestyrelsen for et godt samarbejde.

Advokat Claus Aschou Johannesen, dirigent

John Henri Slej, referent

Jesper Kolling Andersen, formand

Erling C. Larsen, kasserer og næstformand

Lene Moeskjær

Søren Myrhøj

Ole Thorup.
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BESTYRELSE ÅR 2015
FORMAND
Jesper K. Andersen
Strynøvænget 40
Tlf. 86 24 22 70
mail: formand@skjoldhoj.dk

KASSERER
Erling C. Larsen
Drejøvænget 30
Tlf. 53 38 04 41
mail: erla@stofanet.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Lene Moeskjær
Drejøvænget 62
Tlf. 24 89 80 35
mail: moeskjaer@stofanet.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Søren Myrhøj
Orøvænget 17
Tlf. 86 24 42 02
mail: myrhoj@mail.tele.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Ole Thorup
Rømøvænget 8
Tlf. 50 92 08 40
mail: ot.thorup@stofanet.dk
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Administration og gartnere.
FORRETNINGSFØRER
John Henri Slej
Halmøvænget 5
tlf. 86 24 63 40
mail: sgf@gefiber.dk

GARTNERE
Bent Anderskov Schmidt
Tlf. 20 66 94 35
Bjarne Levinsen
Tlf. 20 66 30 33

Mail: gartner@skjoldhoj.dk

FORENINGENS KONTOR M.V.
Fejøvænget 33, tlf. 70 22 00 54
Telefontid: Alle hverdage på tlf. 86 24 60 54 mellem kl. 10.00 og kl. 10.30

8

