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Referat af generalforsamling tirsdag 25. februar 2009 
 Til stede 29 medlemmer deraf 26 stemmeberettigede.

 Desuden 1 fuldmagt.

Formanden, Cathrine Jørgensen bød velkommen.

Ad. 1  Terkel Nielsen blev valg som dirigent. 
 Han godkendte 1 fuldmagt og erklærede 
 generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

Ad. 2  Formand, Cathrine Jørgensen aflagde besty-  
 relsens beretning her bragt i sin fulde længde:

Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste 
generalforsamling. De blev afholdt henholdsvis: 
april, september og her i januar.

Nyhedsbreve
Bestyrelsen har det forgangne år ikke udsendt sepa-
rate nyhedsbreve. Der er udsendt referat fra sidste års 
generalforsamling, to indkaldelser til arbejdsdag, den 
sidste indeholdt orientering om vores kabelnet.

Hjemmeside
Vi gør mere og mere brug af vores hjemmeside, men 
der er lang vej før, vi udelukkende kan benytte den. 
Vi har siden sidst udsendt et par informationer pr. 
mail til de medlemmer, vi har mailadresser på. 
Vi modtager gerne flere! Hermed en opfordring til at 
bruge hjemmesiden www.selskovparken.dk. 
Informer gerne andre medlemmer om det.

Nye beboere
4 huse er solgt. De nye ejere er alle – mere eller 
mindre forsinket - blevet budt velkommen af mig. 
Det drejer sig om Ringridervej 8 og 1, Køgemester-
vej 2 og 10. Derudover har Dansk Supermarked købt 
butikscentret. I den forbindelse kan vi informere om, 
at den letteste vej ang.: hærværk, affald, manglende 
belysning, isglat og lign. omkring HV-Centret, Netto 
– kan ske gennem grundejerforeningens sekretær, 
Kirsten Dalgaard.

Byggesager
Bestyrelsen har ikke været involveret i nogen byg-
gesager i år.
Der er mange medlemmer, der har lavet eller plan-
lægger ombygninger og renoveringer af husene. 
Derfor vil vi fra bestyrelsen gerne påpege, at vores 
deklaration stadig gælder. Der står bl.a., at der skal 
anvendes neutrale jordfarver, og at remmen skal for-
blive sort/brun. Vi opfordrer kraftigt fra bestyrelsens 
side til, at alle påtager sig ansvaret og ikke ændrer de 
synlige facader, vinduer, farver m.m.

Antenneanlægget
Før jul blev vores egen strømforsyning og el-tavle til 
vores antenneanlæg ændret og nyetableret i et skab 
på fællesarealet. Efter indhentning af flere tilbud. 
Vi håber meget, at det vil betyde en god løsning i 
det lange løb. I sommer havde vi et kabelbrud, som 
desværre medførte, at vi var uden signal en halv dag. 
I denne forbindelse vil vi opfordre alle medlemmer 
til at tjekke hyrede  håndværkeres forsikringer, inden 
man aftaler en ydelse. Manglende forsikring hos 
håndværkeren kan koste meget besvær.

Kabeltv-udvalg
Vores lille udvalg, der skulle finde oplysninger og 
arrangere et møde for alle interesserede medlemmer 
om fremtidsmulighederne for vores kabel-tv indbød 
til et møde i november. Her var et fint fremmøde. 
Materialet fra mødet kan læses på www.selskovpar-
ken.dk  

Fællesarealet 
I det forløbne år har vi forsøgt at få legepladsen helt 
færdig. Det har drænet pengekassen, da der har været 
et par dyre poster efter selve etableringen sidste år. 
Der er lagt godkendt faldunderlag under gyngerne. 
Legepladsinspektøren var heller ikke gratis. Des-
værre beskrev, den rapport inspektøren udfærdigede, 
mange store mangler på især vores gamle legered-
skaber. Nogle mangler er udbedret. Efter en del 
debat i bestyrelsen har vi besluttet at se tiden an med 
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hensyn til endelig godkendelse, som kommunen bad 
om i forbindelse med opførelsen af de nye legered-
skaber. 
To faste grupper har fortsat glæde af petanquebanen. 
Desuden bruges den løbende af andre voksne og 
børn.
I øvrigt har der i det forgangne år været korrespon-
dance mellem bestyrelsen og kommunen angående 
den nedslidte belægning på stierne. Det tegner dog 
ikke til, at kommunen på nuværende tidspunkt vil 
påtage sig en udbedring af asfalten. 
Samtidig vil jeg dog gerne fremhæve kommunens 
hjælp på vores fællesareal, idet man tømmer vores 
affaldsspande, opsætter affaldsstativ med sæk om-
kring nytår, klarer snerydning og saltning af stierne. 
Det må vi ikke glemme!

Arbejdsdage
Igen i år har vi afholdt to arbejdsdage sidst i maj og 
sidst i oktober. Vi har måttet konstatere, at fremmø-
det har været begrænset. I maj var der et beskedent 
fremmøde, og i oktober var vejret en hindring for 
dem, der havde trodset den vedvarende regn, til at få 
klaret opgaverne. Man fik dog lige udskiftet gynger-
ne og repareret lidt på vippen. 
Skal vi fremover skippe traditionen med arbejds-
dage? Vil vi hellere vælge at betale os fra vedligehol-
delsen af fællesarealet? Hvad er generalforsamlin-
gens holdning?
Jacob Jensen skal igen have tak for sin vedvarende 
og næsten daglige pleje af vores fællesareal. 

Til sidst vil vi takke for den – på sidste års general-
forsamling – foreslåede bestyrelsesmiddag. Desværre 
har vi måttet strege den, da den slunkne kasse ikke 
har efterladt penge til noget sådant. Vi kan håbe på, 
at det kan blive til noget i den kommende periode!
Her vil jeg gerne sige tak til Nils Henriksen, der des-
værre ikke genopstiller. Tak, fordi du har taget endnu 
en tørn i bestyrelsen.

Bemærkninger:
-  alle informationer på hjemmesiden bør udsen-  
 des på papir
-  bestyrelsen burde have omdelt referat om   
 informationer fra mødet om fremtiden for   
 vores kabeltv
-  kommunen har informeret omkringliggende 
 institutioner og dagplejemødrene om den ikke   
 godkendte legeplads
-  bestyrelsen har sørget for skriftlig besked på   
 legepladsen
-  forslag: supplerende perlesten på de 4 stier

Efter opklarende spørgsmål og drøftelse godkendte 
generalforsamlingen bestyrelsens beretning.

Ad. 3  Kasserer, Tom Henningsen fremlagde regn-  
 skab for 2008. Han indledte med at takke               
 for, at alle har betalt kontingent til tiden.    
 2008 viser et underskud på 43.000 kr.

Der blev stillet flere afklarende spørgsmål: 
-  vi har en særskilt kabel-konto for at kunne   
 klare betaling for et evt. brud omgående

-  alle 85 medlemmer betaler til kabel-kontoen

-  vores nye målerskab samt nye el-stik på 
 fællesarealet har kostet 52.000 kr. 

-  opgravningen på øststien vil blive lappet    
 med asfalt

Henrik Tronier bad om, at der fremover skrives ka-
bel-konto ud for den pågældende konto.
Ivar Berg Sørensen opfordrede til fremover at følge 
Jan Ølsteds tidligere opfordring til, at budget og regn-
skab bliver opstillet ved siden af hinanden.  
Regnskabet 2008 blev godkendt med applaus.

Ad. 4  Ingen indkomne forslag

Ad. 5  Drøftelse af arbejdsdagene:
Niels Henriksen fremlagde problematikken ved 
arbejdsdagene. De ansvarlige bestyrelsesmedlem-
mer har et omfattende forarbejde, når der skal bruges 
diverse maskiner, trailere og værktøj. Når fremmødet 
af medlemmer til udførelse af de forskellige opgaver 
ikke svarer til opgavernes størrelse, er det ganske 
frustrerende for de ansvarlige. 
Derfor blev det foreslået, at vi betaler os fra op-
gaverne, der omfatter plejen af fællesarealet. Den 
overkommelige del af vedligeholdelse af legepladsen 
klarer vi indtil videre selv.
Et rigtig positivt initiativ: Henrik Tronier, Niels Jør-
gen Kobbernagel og Bent Jessen  tilbød sig som væ-
rende behjælpelig med at vedligeholde legepladsen.
Bestyrelsen er ansvarlig for organiseringen af vedli-
geholdelsen.
Formanden indhenter tilbud hos et antal gartnere hvor 
opgaverne øges i forhold til tidligere: bl.a. lugning, 
beskæring, afskæring af græskanter.

Ad. 6  Tom Henningsen fremlagde budgettet for 2009.
For at få fyldt kabel-kontoen op igen opkræves en 
engangsydelse på 500 kr.
Jørgen Faurbæk fremførte, at en forhøjelse af kon-
tingentet kunne blive problematisk for nogle af vore 
mange pensionister.



Generalforsamlingen godkendte forslaget om kon-
tingentforhøjelse til 1.000 kr. Rykkergebyr forbliver 
uændret 50 kr. og engangsydelsen på 500 kr.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Ad. 7  Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. 
 Helt usædvanligt blev der kampvalg. 
 3 af de afgivne stemmer gjaldt ikke.

Tom Henningsen, 
Brygmesterej 7  24 stemmer, genvalgt 
 
Magnus Marcussen, 
Hjulmagervej 11 23 stemmer, genvalgt

Cathrine Jørgensen, 
Hjulmagervej 5 21 stemmer, genvalgt

Bent Jessen, 
Køgemestervej 2 17 stemmer, nyvalgt

Niels Jørgen Kobbernagel, 
Hovsmedevej 2 11 stemmer

Ad. 8   Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år: 
 Lene Leerbeck, Hovsmedevej 13, genvalgt

Ad. 9   Valg af revisorsuppleant for 2 år: 
 Henrik Basse, Ringridervej 2, genvalgt

Ad. 10  Eventuelt. Endnu et positivt initiativ: 
Jens Meyer tilbød i anledning af klimaåret at arran-
gere en informationsaften om, hvordan vi har mu-
lighed for at foretage energibesparelser i vore huse. 
Jens Meyer afventer at høre nærmere fra bestyrelsen.
Desuden opfordrede Jens Meyer bestyrelsen til at gå 
ud og spise en middag og inviterer trofaste hjælpere 
på fællesarealet med.

Cathrine Jørgensen takkede for god ro og orden og 
Terkel Nielsen for endnu en gang at have påtaget sig 
opgaven som dirigent.

Generalforsamlingen 
sluttede ca. 21.20

Cathrine Jørgensen                 Terkel Nielsen                   Kirsten L. Dalgaard
         formand            dirigent                 referent

Bestyrelsens konstituering:

Bestyrelsen for grundejerforeningen SELSKOVPARKEN 2009 

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, Bent Jessen, Køgemestervej 2   48 26 92 46 b.jes@dadl.dk
Fællesareal,  Frede Ølsted, Brygmestervej 10   48 26 64 25   olsted@webspeed.dk
  

Søndag 17. maj arrangerer bestyrelsen 
en anderledes kom-og-vær-med-dag på fællesarealet.

Sæt X i kalenderen


