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Referat af generalforsa
mlingen
den 26. februar 2013
Alle vore 6 vejevar reprcsenteretmed2A medlemmerheraf 18 stemmeberettigede.
l. Valg af dirigent,JanOlsted
Z. Formand,AnkerBirk Nielsenaflagdebestyrelsens
beretning
Bestyrelsesmader
Bestyrelsenhar sidensidstegeneralforsamling
aftroldtseksmsder.Bestyrelsens
byggeudvalg
har holdt to msder.Dertil kommer,at der den31. oktober2012blev aftroldtekstraordiner
generalforsamling.Det forholdsvisstoreantalmsder skyldesdels,at bestyrelsenmed succeshar
arbejdetpfl at opn6tilladelsetil opsrtning af solcellerpStag* af ejendommene
i bebyggelserl
delsNettosudvidede&bningstider,
der har medfurtstojgeneri forbindelsemedvarelevering.
I forbindelsemedbestyrelsesmsdet
den6. november2012spistebestyrelsen
pi restaurant
Krydderiet.
Ekstrqordinu r gener alfar smnling
Ved sidsteordineregeneralforsamling
blev sporgsm8let
om mulighedenfor opsatningaf
solcellerpfl Selskovparkens
gav bestyrelsen
ejendommes
tagedrsftetog generalforsamlingen
til
opgaveat afldaredettesporgsm&li forhold til deklarationen,der er tinglyst pi samtlige
ejendomme.Bestyrelsenfik endvideretil opgaveat indkaldetil ekstraordiner
generalforsamling,nir sporgsmflletvar belyst. Somnavnt blev der afholdt ekstraordiner
generalforsamling
den31. oktober2A12,hvor generalforsamlingen
vedtogbestyrelsens
forslag
om indenfor givne rafilmerat kunnesatte solcellerop. Forslagetvar forindengodkendtaf
Hillersd kommune.Der skal ikke her redegoresi detaljerfor dette,da det sketeved den
ekstraordineregeneralforsamling.Men retningslinjerfor opsatningaf solcellerkan til enhver
tid fils ved henvendelse
til bestyrelsen.
Det understreges
igenher,at der skalindhentes
godkendelse
fra bestyrelsen
forud for p8begyndelsen
af et s&danprojekt
Byggesager
Bestyrelsen
har givet tilladelsetil opsatningaf solcellerpi Kogemestervej
4, Hjulmagervej3 og
Fuglefengervej8. Bestyrelsenhar over for ejerenafHovsmedevej6 pfltalt, at det opsatte
solpanelikke folgerretningslinjerfor opsetningaf solcelleri Selskovparken.
Ligeledeshar
bestyrelsenhar pitalt, at tremplenundertagetmod atriumgflrdenikke er opsatkorrekt og skal
malesi sort eller msrkebrunfarve.Bestyrelsenopleverat v&re i god dialogmedejerenaf
Hovsmedevej6. Vi forventer,at de pitalte forhold bliver bragt i orderSnflr det bliver lidt lunere
i vejret.

Stajgenerfra Netto
Nettosudvidelseog udvidelsenaf Sbningstiderne
har medfsrtogedestojgeneri forbindelsemed
leveringaf varertil Netto.DetteharfortrinsvisbelastetejerneafHovsmedevej13og 14,men
ogsi andrebeboereer bersrte.Bestyrelsenhar korrespondereten del medNetto, somfsrst var
ret afvisendeoverforat imsdekommebestyrelsens
snskeom stojafskarmningmedet for
bestyrelsen
acceptabelt
udseende.
Efter at bestyrelsen
inddrogenfagkonsulenthar der dog
veret et godt samarbejdemedNetto. Der er nu opsatstojafskermningomkringNettos
vareleveringsg6rd.
Bestyrelsenhiber, at detteharnedbragtstojgenerne
til et acceptabelt
niveau.
Farver
Bestyrelsenarbejdermedmulighedenfor at opblodede restriktivekrav til farvevalgi
Selskovparken
udendermedat grvekob pi helhedsindtrykket
i bebyggelsen.
Det var
bestyrelsens
hensiSat fremleggeet forslagtil dennegeneralforsamling,
menarbejdethartaget
lengere tid endantaget,hvorfor det fgrst forventesfremlagtved naste ordinrre
generalforsamling.
Fliser pdfortovene
Hillersd kommunehar i 2012lagt nyefliser pfl fortovenepi Ringridervej,ligesomdet sketepi
Brygmestervej,Fuglefengervejog Kogemestervejdet foregiendeir. Bestyrelsenh6berog
forventerat flisernepi fortovenepi Hovsmedevejog Hjulmagervejvil blive skifteti 201t.
Nye ejere
Ejendommen
p&Fuglefengervej3 er handlet.Bestyrelsen
harbudt vore nyemedlemmer
velkommenmedblomster.
Fellesarealet
Det harigeni 2012varet gartner,Bo Jacobsen,
der har stiet for vedligeholdelsen
af
fallesarealetog grusstierne,
hvilket bestyrelsen
har varet godttilfreds med.Derfor har
bestyrelsen
indgiet aftalemedBo Jacobsen
om at fortsattei 2013.
Igen i &rtakker vi Hillersd Kommunefor, at mantsmmer skraldespandene
pt fellesarealet,og
at kommunenrydder sneog salterforeningensstier.
Problemernemed sprangningaf skraldespande
omkring nyt8r er ikke anderledesend det har
varet tidligere.Det sketeigen,Bestyrelsen
underssger,om der findesmereharvarkssikrede
typeraf skraldespande,
somogsfrsamtidiggor detvanskeligtfor fugle at fiske ting op.
For at sikreat Selskovparkenogsl i fremtidenhar et astetisk smulctog ogst rekreativt
fellesarealvil bestyrelsen
$ammenmeden havearkitektgennemgfl
beplantningen
for at
unlersoge,om det vil vare fornuftigt at foretageen lsbendeudskiftningi beplantningen.Pfl den
mide forventerbestyrelseqat udgiftenkan holdesnedeog udskiftningenaftrrer og buskekan
skegradvist,s8der ikke pludseligsker storeendringer.Det vil samtidighindre,at nogtetraer
bliver for storetil frllesarealetog for de medlemmer,hvis bolig ligger op til fallesarealet.
Det er pi sin pladsher at navne JacobJensen.Han har i mangeir giort en stor indsatsfor at
Fellesarealetskullesepant og prssentabeltud. JacobJensenS'ldta90 8r den5. december,
hvor bestyrelsenlykonskedehampi dagenmed en kurv. I begyndelsenaf februarmodtogvi
dentriste besked,at JacobJensenden l. februarvar afgsetved dsden.
Kabelnet
Der er intet at berettei forhold til grundejerforeningens
kabelnet,hvilket betyder,at det har
fungeret,somdet skali flretslsb.
Besgtrelsen
er derfire p&valg til bestyrelsen.
Alle medundtagelseaf
lom det fremglr af dagsordenen,
CathrineJorgenseqder valgteat trede ud af bestyrelsen
ved generalforsamlingen
i20tZ,
mgdtaqergenvalg.LeneLeerbeckhar siddeti bestyrelsen
somsuppleantfor CathrineJorgensen
sidensidstegeneralforsamling.
Der skalderforvalges fire medlemmertil bestyrelsen
ved denne
generalforsamling.
Her takkedeformandenfor samarbejdeti bestyrelsenog for LeneLeerbeckskonstruktive
indsatsi forbindelsemedetableringaf stojdampningen
vedNettosvaregf,rd.
Generalforsamlingen
godkendtebestyrelsons
beretningmedapplaus.

J.

KassereqTom Henningsenaflagderegnskab.Det kan sespi www.selskovparken.dk
Regnskabetblev godkendtmedapplaus.

4 . Tom Henningsenfremlagdebudgettetfor 2013.
Der blev spurgttil pris pi enhavearkitektog vedligeholdelse
af legepladsen.
Bestyrelsens
opfattelseer, at beggedelekan dekkes indenfor budgettet.
Generalforsamlingen
godkendtebudgettetog et uendret kontingentpf; 1.000lcr.og uandret
rykkergebyrpi 50Ia.
5 . Bestyrelsenfremsatteingenforslag.
6 . Ingen indkomneforslag.
7. Valg af bestyrelse:
a. MagnuslVIarcussen,
genvalgt
genvalgt
b. Tom Henningsen,
c. Bent lesserqgenvalgt
d. HanneDiget, nyvalgt
8 . Valg af bestyrelsessuppleant
for 2 er - ulige 6r: LeneLeerbeck,genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant
for 2 &r iulige f,r - valgt i 2011:ChristianDiget, nyvalg

10.Eventuelt
JanOlstedtakkedebestyrelsenfor hurtigt arbejdei forbindelsemedtilladelsetil etablering
af solcelleri Selskovparken.
Drsftelseaf legeplads:hvordanvedligeholderog fornyr vi redskaberne?
Det manglendeskilt angtendeikke godkendtlegepladsblev nevnt.
Iv1aiLarsenforeslog,at vi forhgreros hos Skovskolen,somuddannerhave-og
parkingenisrer,om der kunnevsre en mulighedfor hjrlp til besigtigelseaf fellesarealet.
JanOlstedgav ordettil formanden,somtakkedeJanfor at ledeos godt gennem
generalforsamlingen
enddap6 rekordtid.
n sluttede
kl. 20.15.
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Kirsten
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Bestyrelsenskonstituering 2013
Bestyrelsefor GrundejerforeningenSF.I,SKOWARKEN 2}rc
Formand,AnkerBirkNielsen, RingridervejI
Nastformand,MagnusMarcussen,
Hjulmagervejll
Kasserer,Tom Henningsen,
Brygmestervej7
Kabel-tv,KlausMcCluskey,Fljulmagervej13
Selaeter,KirstenL. Dalgaard,Hjulmagervej14
Fallesareal,Bent Jessen,
Kogemestervej
2
Menigt medlem,HanneDiget, Fuglefangervej11

51 90 51 05 anker.b.
nielsen@gmail.
com
2614 94 98 magnus.
marcussen@gmail.
com
4826 0l 35 tomjoans@hotmail.com
Zl 63 86 95 klausnielskov@hotmail.
com
48 26 00 Z6 kdalgaard@pc.dk
482692 46 bjesOl@gmail.com
48 26 gBT8 hodiget@webspeed.dk

