
GRUNDEJERFORENINGEN

Selskovparken
17. marts.2008

Til stede 22 medlemmer
19 stemmeberettigede samt 7 fuldmagter

1. Terkel Nielsen blev valg som dirigent. Han erklære-
de generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

2. Formand, Cathrine Jørgensen aflagde beretning
her bragt i sin fulde længde:

Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder
samt to ekstraordinære siden sidste generalforsamling.
Det første møde umiddelbart efter generalforsamlingen
de næste i april, sept., og januar 2008.

Formandsskift
Det blev til endnu et formandsskift efter sidste års gene-
ralforsamling, da der skulle findes ny i den valgte besty-
relse. Dette blev undertegnede, der trods nyvalg til be-
styrelsen fik denne opgave.

Nyhedsbreve
Som tidligere år er der blevet udsendt nyhedsbreve.
Dette blev til 2 i år. Der har bl.a. været lidt ekstra infor-
mation grundet den nye legeplads.

Hjemmeside
Som de fleste forhåbentlig er bekendt med oprettede vi
en hjemmeside for Selskovparken, det var Magnus der
ville arbejde videre med den gode ide, og det er også
ham der er webmaster og ansvarlig for siden. Vi opfor-
drer til at gøre brug af denne, det er jo kun ved at folk
gør brug af den, at vi kan få den ønskede virkning. Vi
håber den kan være til inspiration for alle foreningens
medlemmer.
I denne forbindelse er det vores mål at få indsamlet
mailadresser på alle de medlemmer der har sådan en,
da det vil lette vores arbejde i bestyrelsen at kunne ud-
sende bl.a. nyhedsbreve elektronisk.

Nye beboere
Der er i skrivende stund ikke flyttet nye til i det forløbne
år - men et hus er solgt, uden de nye ejere dog er flyttet
ind og endnu to huse står p.t. til salg. Disse nye med-
lemmer vil blive budt velkommen på behørig vis af for-
manden.

Byggesager
Bestyrelsen har været involveret i 1 uproblematisk byg-
gesag: • En udvidelse af carport (Hjulmagervej 4).
Bestyrelsen henstiller igen til at der anvendes neutrale
jordfarver og at remmen forbliver sort/brun når huset
skal males. Hvis man går en tur rundt på vores veje og
stier, ser man mange forskellige farver og måder at ind-
rette sig på. Den ensartethed som var grundtanken med
bebyggelsen og som gjorde vores huse eftertragtede og
værdifaste ser vi så småt forsvinde – desværre. Vi opfor-
drer derfor fra bestyrelsens side til at alle påtager sig et
ansvar og ikke ændrer de synlige facader, vinduer, far-
ver m.m.

Renovering af legepladsen
Den store renovering af legepladsen som blev vedtaget

Referat af generalforsamling tirsdag 19. februar 2008
på sidste års generalforsamling har ved stor arbejdsind-
sats fra det nedsatte legepladsudvalg nået sit mål. Det
er absolut et dejligt resultat vi har fået og det vakte stor
begejstring helt fra indvielsen hos de legende børn. Be-
styrelsen er kun bekendt med positive kommentarer til
denne forbedring af fællesarealet. Økonomien i forbin-
delse med legepladsen er så godt som opgjort. Vi mang-
ler dog nyt faldunderlag under gyngerne og derefter
skal vi have en legepladsinspektørs godkendelse. Men
det ser ud til at budgettet holder.
I forbindelse med legepladsen og vores fællesareal kan
vi nævne vores mysterium med det opsatte boldmål. Vi
har forsøgt at finde ud af hvem der har opsat dette –
men forgæves. Vi kan derfor kun rette en tak til den
glade giver!!!!

KFI
Sidste år meddelte KFI at de vil ændre beplantningen i
bed langs butikscentret af hensyn til taget. De vil også
ændre kantningen. Dette har vi ikke set noget til før i
sidste måned.

Klager
Vi har fra bestyrelsen en stærk henstilling til at vi som
bestyrelse og vores familier bliver mødt med respekt for
det arbejde vi gør for vores fælles grundejerforening.
Dette siger vi, da der i efteråret var et medlem der ver-
balt overfaldt et bestyrelselsesmedlems ægtefælle. Det-
te vil vi gerne understrege som uacceptabelt. Det er ok
at henvende sig med reelle klager, men det skal foregå
på en pæn måde.

Antenneanlægget
Dette har i efteråret voldt ejerforeningen og medlem-
merne gener. Det skyldes, at der er tilknyttet en strøm-
forsyning hos medlemmerne på Ringridervej 13. og det-
te blev et problem under ombygning på adressen. Be-
styrelsen holdt i den forbindelse et ekstraordinært be-
styrelsesmøde og har arbejdet på at finde en holdbar
løsning til dette. Resultatet bliver, at der skal føres et
strømkabel ud til vores elskabe på fællesarealet. Der er
p.t. ved at blive indhentet tilbud fra elektriker. Pengene
til denne ændring bliver taget fra de opsparede anten-
neanlægspenge, som netop er til sådanne udgifter.

Udvalg
Byggesager: der har været 1 sag, samt en ekstraordinær
sag, hvor bestyrelsen selv har rettet henvendelse til det
involverede medlem.
Legeplads: har afholdt  7 møder siden de fik grønt lys
ved sidste års generalforsamling, dertil kommer kontakt
til skovskolen m.m. Stor tak til Gitte McCluskey, Lene Le-
erbeck og Kirsten Dalgaard for jeres store indsats og
veludførte arbejde i legepladsudvalget.

Petanquebanen
Er stadig en succes og bruges flittigt af den faste gruppe

Arbejdsdage
Der har traditionen tro været afholdt to arbejdsdage.
Den første i maj og den sidste i oktober. Specielt den
sidste glædede vi os i bestyrelsen over det store frem-



møde og dermed den store arbejdsindsats vi så. Tak, til
dem der tager deres del af tjansen for at pleje vores
skønne fællesarealer.
Til resten kan vi kun komme med en opfordring om, at
tage del i fællesskabet med et par hyggelige timer sam-
men med andre medlemmer af grundejerforeningen.
Der skal også lyde en tak til Frede og Niels som altid
springer til for at ordne småting på legepladsen, samt
til Tom der flittigt svingede malerpenslen på legered-
skaberne i sommers. Tak også til Jacob, der fortsat går
sin daglige runde og klarer den basale oprydning samt
sammenrivning af bl.a. nåle fra de store træer ved lege-
pladsen.

Drøftelse af beretningen:
• Niels Jørgen Kobbernagel opfordrede til, at birke-

træerne mod vest på fællesarealet bliver yderligere
opstammet.

• Niels Johansen opfordrede bestyrelsen til at søge
kommunen om ny asfalt på stierne.

• Bodil Tamdrup bad om at de dybe spor i græsset på
fællesarealet måtte blive udbedret og at asfaltstien
kunne blive ryddet for græs og jord.

• Hans Helgesen havde flere kritiske bemærkninger til
hjemmesiden www.selskovparken.dk. Webmaster,
Magnus Marcussen oplyste, at jo mere vi bruger si-
den, jo bedre bliver den.

• Der udspandt sig en længere drøftelse, som afsløre-
de stor usikkerhed angående vores kabelanlæg: er
det tidssvarende? Analoge, digitale signaler?
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at arran-
gere et informationsmøde –  med en tdc-ansat even-
tuelt suppleret med en uvildig og uafhængig eks-
pert.

3. Kasserer, Tom Henningsen fremlagde regnskab for
2007.

     Jan Ølsted opfordrede til at navnet på vores penge
institut bliver ajourført til Nordea. Desuden

     foreslog han, at budgettet og regnskabet næste år
bliver opstillet ved siden af hinanden.

     Regnskabet blev godkendt med applaus.

4. Indkommet forslag fra
Jens-Jørgen Larsen, Hovsmedevej 14

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at fast-
holde princippet i hegnsloven om, at hegn i form af
f.eks. plankeværk og hække placeres i skel og ikke
på fællesarealet.

     Som konsekvens heraf pålægges bestyrelsen at bede
ejerne af Hjulmagervej 13 om at fjerne den

     hæk, som er plantet på fællesarealet ud mod stien
mellem Hjulmagervej og Hovsmedevej.

Cathrine Jørgensen redegjorde for forhistorien:
Jens-Jørgen Larsen klagede i 2006 over samme hæk
samt private ejendele anbragt på den smalle strimmel
fællesareal lige syd for Hjulmagervej 13.
I 2006 modtog Jens-Jørgen Larsen svar fra den davæ-
rende bestyrelse, hvori bestyrelsen oplyste at:

- der ikke kan vindes hævd på den lille strimmel
  fællesareal
- hækken kan blive stående på fællesarealet
- ejerne opfordres til at friholde arealet for private
  ejendele

Cathrine Jørgensen oplyste, at en enig bestyrelse støtter
den foregående bestyrelses beslutning.
Generalforsamlingen drøftede hævdvinding, vedligehol-
delse og ejendele på fællesarealet.
Der er naturligvis ingen tvivl om, at foreningen skal hol-
de landets love – herunder hegnsloven.
Hverken Hjulmagervej 13 eller Ringridervej 13, som er
de to eneste af vore parceller, hvor plantesten og nivel-
lering fra starten har været uhensigtsmæssigt udfor-
met, kan vinde hævd på dele af fællesarealet.
Generalforsamlingen præciserede, at vedligeholdelse af
de to omtalte dele af fællesarealet påhviler grundejer-
foreningen, og at ejendomsretten ikke på noget tids-
punkt under nogen omstændigheder kan overføres til
de omhandlende parceller.

Dirigenten satte forslaget til afstemning:
• Hvem kan støtte bestyrelsens afgørelse: 18 stemmer
• Hvem kan støtte Jens-Jørgen Larsens forslag om at

fjerne hækken: 6 stemmer
Dirigenten konstaterede, at Jens-Jørgen Larsens forslag
var forkastet af generalforsamlingen.

Bestyrelsen retter en kraftig opfordring til alle
medlemmer om at få fjernet alle private ejendele
fra stier, veje og fortove.

5. Kasserer, Tom Henningsen fremlagde budgettet for
2008.

     Henrik Tronier foreslog, at budgettet skulle omfatte
en årlig middag for bestyrelsen, som tak for indsat-
sen. Tak fra bestyrelsen.

     Generalforsamlingen godkendte: uændret kontin-
gent på 750 kr., rykkergebyr på 50 kr. og budgettet.

6.  Valg af bestyrelse
     a. Klaus McCluskey, genvalgt
     b. Kirsten L. Dalgaard, genvalgt

c. Frede Ølsted, genvalgt
7.  Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år

Jan Ølsted, genvalgt
8. Valg af revisor for 2 år, lige år.

Henrik Nejst Jensen, genvalgt
9. Eventuelt: Henrik Tronier tilbød sin hjælp til spørgs-

målene om vores kabelanlægs fremtid.

Cathrine Jørgensen takkede Terkel Nielsen for ledelsen
af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede ca. 21.

Cathrine Jørgensen        Terkel Nielsen  Kirsten L. Dalgaard
        Formand            dirigent          referent

Bestyrelsen 2008

Formand, Cathrine Jørgensen, Hjulmagervej 5, 48 24 22 63 cathkar@mail.dk
Næstformand,  Magnus Marcussen, Hjulmagervej 11, 26 14 94 98 magnus.marcussen@gmail.com
Kasserer, Tom Henningsen, Brygmestervej 7, 48 26 01 35 tomjoans@hotmail.com
Kabel-tv, Klaus McCluskey, Hjulmagervej 13, 48 25 01 70 klausnielskov@hotmail.com
Sekretær, Kirsten L. Dalgaard, Hjulmagervej 14, 48 26 00 76 kdalgaard@pc.dk
Fællesareal,  Niels Henriksen, Brygmestervej 9, 48 25 24 49 brygmestervej@kabelmail.dk
Fællesareal,  Frede Ølsted, Brygmestervej 10, 48 26 64 25 olsted@webspeed.dk

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen nedsat en ar-
bejdsgruppe, som skal indsamle informationer om vores
kabelanlægs fremtid og arrangere det omtalte informa-
tionsmøde.
Arbejdsgruppen består af:
Magnus Markussen, tovholder, mødeindkalder
Klaus McCluskey og Henrik Tronier


