
Referat fra generalforsamling 2012 
 

Grundejerforeningen Skovgårde 
 
Lørdag den 23.06.2013 kl. 13.00 i teltet på fællesarealet, Strandfogedvej. 
 
36 personer deltog i generalforsamlingen 

 
1.  Valg af dirigent og stemmetællere. 
         Kaj v. Pedersen som dirigent - Anita og Erika som stemmetællere. 
         Generalforsamlingen konstateret lovlig varslet 

 
2.  Beretning fra formanden 
Beretning for 2011. 

Opfølgning fra sidste år. 

Sidste år talte vi om en cykelsti til Fjellerup, og jeg har sendt et brev til Jens Meilvang 

formand for teknik og miljø Norddjurs kommune. Jeg spurgte til cykelsti, besparelsen  

ved blå flag og fornyelse offentlige toilet, som jeg for 3-4 år sider fik at vide var på tegnebrættet, 

så jeg er bange for at det er groet fast der. Det er over et halvt år siden og jeg har ikke hørt noget 

siden. 

Der var forespørgsel om chikaner på Fyrrevej lige som på Dalgårdsvej, og vi synes det virker 

rimeligt på Dalgårdsvej men der er stadig nogen der kører for stærk. 

Kummer er plantet til. 

Vi arbejder på at få et stort kort opsat igen og har fået noget fra kommunen, men det skal 

bearbejdes 

noget, for at blive overskuelig. 

Vi har lavet rygetelt i år.. 

2011. 

Igen i år har vi haft 2 arbejdsdage hvor vi fik klippet og ryddet i området, senere har Ole lavet den 

flotte bålplads under piletræet. Der var igen et stort fremmøde hvilket vi gerne vil takke for. 

Bestyrelsen vil også takke dem som slår græs og klipper kanter på stier og veje i området. 

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder i året. 

Så har vi det årligt tilbagevendende træer, tænk på jeres naboer og andre bagved boende som 

generes af alt for høje træer og hække. Tag en snak om problemet, det skulde jo nødig blive 

skovområde i de forreste rækker. 



3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
          Regnskab fremlagt af Inger S. Petersen og godkendt. 
          Inger opfordrede vore medlemmer til at støtte vore annoncører.  
          Skødet på fællesarealet som alle har fået tilsendt efter overdragelsen følger 
          sommerhuset ved evt. salg. 

 

4.    Fastsættelse af kontingent for året 2013. 
           Kontingent uændret for 2013. 

 

5.    Indkomne forslag. 
           Ingen forslag. 

 
6.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  
           Formand Jørn Anneberg genvalgt. 
           Preben Degnbol og Ole Larsen genvalgt. 
           Valg af suppleant til bestyrelsen. Dan Baggins genvalgt 
           Valg af revisorer for 1 år. Margit og Erika genvalgt 
           Valg af revisor suppleant. Ulla Jacobsen genvalgt 

 

7.    Eventuelt. 
           Spørgsmål fra Hybenvej. Små korte hybenroser skal de slåes eller sprøjtes? 
           (galgebakken) Ole kikker på dette. 

 

           Preben Degnbol 
 
           Reff. 

 

          Kaj V. Pedersen 
          Dirigent 

 

 


