Skjoldhøj Grundejerforening. Referat af generalforsamlingen den 21. marts 2018.
Formanden Jacob Lousdal (JJL) bød velkommen og præsenterede bestyrelsens medlemmer, vore
gartnere samt forretningsfører.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent.
1. Valg af dirigent.
JLL foreslog advokat Jacob Georg Naur (JGN) fra Hejm Advokater P/S. Der var ikke andre
forslag, hvorfor JGN dermed var valgt.
JGN konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i overensstemmelse med
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt repræsentanter for 54 parceller. Til
bestyrelsen var der indleveret 2 fuldmagter, så i alt var der 56 stemmer.
Efter dette gav JGN ordet til formanden for aflæggelse af formandens beretning.
2. Formandens beretning.
Jacob Lousdal gav en beretning omhandlende arealpleje, herunder vinterbekæmpelse og
beskæring. JLL omtalt også opstilling af 5 stk. nye skraldespande samt hundeposestativer,
omlægning og fjernelse af fortove blev også omtalt ligesom legepladserne fik en fyldig omtale.
Det er et stigende problem med skrald i området. Gartnerne bruger meget tid på fjernelse af skrald.
Der er indkøbt en Bensel El-vogn som lydløst kan komme rundt i området når der skal samles
affald. Der er drøftet en langsigtet plan for asfaltering i området, vi har derfor indhentet tilbud fra
Colas omkring årlig vedligehold samt en plan for de næste 10 år. JLL gav også en orientering om
parkeringsproblemer, der i de sidste mange år har været drøftet på generalforsamlingerne. Vi har
fået hjælp fra COWI rådgivning om dette problem. Det er der kommet en fin rapport ud af som
bestyrelsen nu vil arbejde videre med. Evt. kan de grønne frimærker ved vendepladserne
omdannes til p-pladser. Mål for 2018 vil være at få lukket de kedelige sager bl.a.
Parkering= her vil vi bruge COWI rapporten. Træfældning= se vor hjemmeside om træer og kig
lige en gang i haven når foråret kommer, mon ikke der trænges til beskæring og fældning.
Fortove= vi har en plan for et pænere område. JLL omtalte også vor hjemmeside og vore
nyhedsbreve. Sørg for at tilmelde jer mailinglisten, bestyrelsen benytter sig også af Facebook
”Skjoldhøj”. Igen i år vil Lene Moeskjær være tovholder for Skjoldhøjdagen der afholdes den
18. august. Der påtænkes at afholde en event på skolen den 18. maj, her vil Falck komme og bl.a.
fortælle om førstehjælp i børnehøjde. Cykler og lastbiler vil også blive vist og gennemgået
Slutteligt rette JLL en stor tak til gartnerne for veludført arbejde samt takkede bestyrelsens for et
godt samarbejde. Den administrative medarbejder John Slej blev også rost.
Formandens beretning gav anledning til følgende bemærkninger:
Villy Brandt Hansen, Mejløvænget: Hunde skal holdes i bånd og efterladenskaber skal
opsamles. (iflg. færdselsloven)
Ole Busk, Fejøvænget: Henstiller til at alle fortove fjernes og hvordan går det med chikaner? Alt
hvad der drejer sig om plankeværker skal opdateres. JJL: Bestyrelsen vil se på bl.a. plankeværker
og fortove. Chikaner vil senere komme i Tilst området iflg. Erling Larsen.
Conny, Farøvænget: Fjerner man fortove i forbindelse med asfaltering og kommer der hajtænder
ved boligvejene? JJL: Bestyrelsen vil se på spørgsmålet om hajtænder.
Kellermann, Livøvænget: Er nabo til Nekselø motorvejen. Kommer der ikke snart chikaner på
Nekseløvej. Der mangler oprydning af opgravning. Søren Myrhøj. Der kommer opfølgning på
opgravningerne sammen med entreprenøren.
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Nyberg, Lindøvænget: Munck har ødelagt fortovene. Skal vi selv betale for ødelæggelserne?
JLL vi skal ikke selv betale for ødelæggelserne. Alt udbedres ved gennemgangen.
Ole Busk, Fejøvænget: Plankeværker, iflg. tidligere har bestyrelsen påtaleretten ved
plankeværker. Hvad gør bestyrelsen ved de ulovlige plankeværker? JJL: Det er noget bestyrelsen
vil arbejde med i 2018.
Jonas Laurien, Siøvænget: Man kunne tage en dialog med sine naboer om parkeringer.
Tecer, Bjørnøvænget: Redegører for sin parkering af biler. Gæster m.m.
Lise Petersen, Siøvænget: Henstiller til alle om at tale pænt og ikke banke hinanden i hovedet
om religioner o,a.
Møller, Glænøvænget: Henviser til gl. dage hvor der ikke var så mange biler som nu. Mener at
tiden er løbet fra de gamle deklarationer og at man nu må se anderledes på problematikken m.h.t
parkering. Mener at vi skal have et ændret syn på området, der må gerne være forskelligheder fra
vænge til vænge.
Lund, Drejøvænget: Henviser til færdselsloven § 29 der forbyder parkering på fortove og
rabatter.
Degn, Glænøvænget: Vil gerne se en tidshorisont for COWI rapporten. JJL: Vi kan endnu ikke
se hvor vi vil slå til først. Vi vil tage et problem ad gangen.
Simsir, Enøvænget: Hvordan er det med parkering på græsplæner. JJL: Det må man naturligvis
ikke, det koster vore gartnere tid at udbedre skaderne.
Dirigenten JGN efterlyste flere indlæg. Der var ikke flere der ønskede ordet. Beretningen var
derfor taget til efterretning. JGN gav derefter ordet til kassereren Erling C. Larsen. (ERL)
3. Årsrapport 2017 til godkendelse.
ERL gav en grundig gennemgang af årsrapporten og de tilhørende noter. Der blev givet en
forklaring på de forskelle der var mellem de budgetterede tal og de effektuerede beløb som
fremgik af noter m.m. Regnskabet er revideret af vort revisionsfirma BDO revisionsaktieselskab,
der har forsynet regnskabet med en blank påtegning. Årets resultat på 586 t.kr. foreslår bestyrelsen
anvendt således at 507 t.kr. overføres til vejkontoen som vanligt, medens de resterende 78 t.kr.
overføres til egenkapitalen.
Dirigenten JGN efterspurgte kommentarer til det aflagte regnskab. Der kom ingen kommentarer,
hvorfor JGN kunne fastslå at regnskabet var godkendt af forsamlingen.
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4. Bestyrelsens forslag til budget for 2018 og fastsættelse af kontingent for 2018.
JGN gav ordet til ERL for at han kunne forelægge budget og kontingent. ERL gjorde opmærksom
på at kontingentet er blevet forhøjet med 10 kr. pr. kvartal. Øvrige poster blev gennemgået i store
træk. Der budgetteres med et overskud på 513 t.kr. hvoraf vi kan overføre 508 t.kr. til vejkontoen.
Dirigenten JGN efterlyste kommentarer til budget og kontingent.
Lund, Drejøvænget: Hvilket argument har man for at sætte kontingentet op. Søren Myrhøj:
Området er nu gammel, så der kan komme flere forskellige omkostninger på veje og installationer.
Villy Brandt Hansen, Mejløvænget: Hvem har ansvaret for den bommert der blev begået på
Agerøstien, hvor ristene var 15 cm under niveau? Søren Myrhøj: Colas har ansvaret og vi har
efterfølgende efter påtale fået Colas til at rette fejlen.
JGN efterlyste flere kommentarer, da der ikke var flere indlæg kunne JGN fastslå at budget for
2018 og kontingent for 2018 dermed var vedtaget uden indsigelser.
5. Valg af kasserer
Erling C. Larsen (ERL) var villig til genvalg. Dirigenten JGN efterlyste andre forslag. Da der
ikke fremkom andre forslag til kasserer bortset fra ERL fastslog dirigenten at ERL dermed var
genvalgt som kasserer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Søren Myrhøj og Ole Thorup. Begge er villige til genvalg. Dirigenten JGN efterlyste
andre forslag til de to poster. Fra salen blev foreslået Jonas Laurien, Siøvænget, Martin
Kristensen, Siøvænget og Villy Brandt Hansen, Mejløvænget. SGN: der er nu 5 kandidater til
de 2 poster. JGN bad alle kandidater om at komme med en kort præsentation. På den udleverede
stemmeseddel nr. 1. skal man skrive de to navne man ønsker skal have de to ledige poster. Man
kan nøjes med fornavne. Efter indsamling af stemmesedler, i alt 56 stk., blev Lene Moeskjær og
Jacob Lousdal udtaget til stemmeoptæller. Efter optælling af i alt 112 navne, blev resultatet
bekendtgjort. Der var genvalg til Ole Thorup og Søren Myrhøj med hhv. 36 og 37 stemmer.
Jonas Laurien og Martin Henriksen hhv. 18 og 15 stemmer medens Villy Brandt Hansen fik
6 stemmer.
Under dette punkt skulle der også vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslog Jonas Laurien og
Martin Kristensen. Dirigenten efterlyste andre forslag. Fra salen blev foreslået Villy Brandt
Hansen, Mejløvænget. Der var nu 3 kandidater til de 2 poster, altså måtte vi til stemmesedlen
igen fastlog SGN. Efter stemmeafgivning og optælling af stemmerne blev resultatet at Jonas
Laurien blev 1. suppleant og Martin Kristensen 2. suppleant, med hhv. 49 og 47 stemmer,
Villy Brandt Hansen 9 stemmer.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO revisionsaktieselskab. JGN efterlyste andre forslag fra
salen. Der indkom ikke andre forslag hvorfor JGN kunne konstatere at BDO var genvalgt.
8. Eventuelt.
Dirigenten JGN henstillede til de fremmødte at man begrænsede sig. Havde man haft ordet var
der ingen grund til at udpensle det under evt. Desuden kun korte relevante indlæg til
generalforsamlingen.
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Conny, Farøvænget: Er der regler hvornår der må slås græs, hunde gør ustandseligt, hvorfor
adresser, hvem sørger for fjernelse af græs i ristene. JJL: Der er ingen regler om græsslåning, Tal
med naboen, såfremt han/hun generer. Græs på riste fjernes af gartnerne.
Villy Brandt Hansen, Mejløvænget: Henviser til omtale af den dårlige toner. Mener at den var
henvendt til ham. Undskylder hvis han har hævet stemmen både i år og sidste år, hvor der var
mundhuggeri mellem VBH og en dame ang. parkering.
Lise Petersen, Siøvænget: Ville foreslå indførelse af en slags ”bogkasse” hvortil man kunne
donere nogle bøger og efterfølgende låne af dem. JLL: Vi kigger på det, evt, kan der laves noget
til Skjoldhøjdagen siger Lene Moeskjær.
Jonas Laurien, Siøvænget: Kom frem med forslag i det daglige og lad være med at vente til en
gang om året.
Sluttelig afsluttede dirigenten eventuelt ved at tælle til tre uden der kom flere indlæg. JGN takkede
forsamlingen for en relativ rolig generalforsamling og gav ordet til formand Jacob Lousdal (JJL)
for en afsluttende bemærkning.
JJL takkede for fremmødet og de afgivne kommentarer.

Tilst den 21. marts 2018

Jacob Georg Naur, advokat, dirigent

John Henri Slej, referent

Jacob Lousdal, formand

Erling C. Larsen kasserer

Lene Moeskjær

Søren Myrhøj

Ole Thorup.
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