
Grundejerforeningen	  Skovparken,	  Risskov	  
	  
Referat	  	  af	  bestyrelsesmødet	  den	  21.	  Marts	  2017.	  
	  
Til	  stede:	  Jørn,	  Peter,	  Knud	  og	  Karin.	  
Afbud	  fra:	  Christen.	  
	  
Ad.1:	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde.	  Referatet	  blev	  godkendt.	  
	  
Ad.2:	  Affaldssortering	  i	  Skovparken.	  Bestyrelsen	  har	  undersøgt	  muligheder	  
for	  affaldssortering	  i	  Skovparken.	  Vores	  udgangspunkt	  var	  at	  undersøge	  om	  vi	  
kunne	  få	  et	  centralt	  afleveringssted	  for	  glas,	  pap	  og	  papir.	  For	  at	  få	  opfyldt	  dette	  
ønske	  skulle	  vi	  også	  aflevere	  vores	  husholdningsaffald	  centralt	  samt	  etablerer	  3-‐
4	  afleveringssteder	  i	  Skovparken	  idet	  kommunen	  har	  en	  regel	  om	  at	  den	  enkelte	  
beboer	  kun	  må	  have	  75m	  til	  affaldsstedet.	  En	  etablering	  af	  nedgravede	  
containere	  (	  som	  i	  midtbyen)	  vil	  give	  os	  en	  udgift	  på	  60.000kr	  pr.	  container.	  
Bestyrelsen	  har	  vurderet	  at	  vi	  lægger	  ud	  med	  at	  hver	  husstand	  –	  til	  efteråret	  -‐
modtager	  2	  affaldsbeholdere.	  Ifølge	  kommunen	  kan	  vi	  senere	  –	  hvis	  det	  er	  et	  
ønske	  –	  få	  ændret	  vores	  affaldssortering.	  
	  
Ad.3:	  Parkering	  på	  vendepladserne.	  Bestyrelsen	  har	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  
en	  beboer	  vedrørende	  generende	  parkering	  på	  vendepladserne	  –	  primært	  fra	  
haveforeningens	  beboere.	  Bestyrelsen	  vil	  gerne	  indskærpe	  at	  det	  ifølge	  
vedtægterne	  ikke	  er	  tilladt	  at	  parkere	  på	  vendepladserne.	  Bestyrelsen	  opfordrer	  
SP`	  s	  	  beboere	  til	  –	  i	  en	  venlig	  tone	  –	  at	  gøre	  de	  bilister,	  som	  parkerer	  
uretmæssigt	  på	  vendepladserne,	  opmærksomme	  på	  dette.	  
	  
Ad.3:	  Delebiler.	  Bestyrelsen	  har	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  en	  beboer	  vedr.	  
delebiler	  i	  Skovparken.	  Bestyrelsen	  mener	  det	  er	  en	  god	  ide.	  Da	  det	  ikke	  er	  en	  
opgave	  i	  bestyrelsesregi,	  vil	  vi	  opfordre	  Lotte	  i	  nr.	  44	  om	  at	  gå	  videre	  med	  ideen,	  
og	  evt.	  lægge	  det	  på	  Facebook	  for	  at	  finde	  behov	  og	  interesse.	  
	  
Ad.4:	  Arbejdsdag.	  Arbejdsdagen	  er	  fastsat	  til	  lørdag	  den	  20.maj.	  Udover	  de	  
opgaver	  der	  er	  på	  vores	  Fællesareal	  har	  Lotte	  i	  nr.	  44	  foreslået	  at	  kombinere	  
arbejdsdagen	  med	  en	  privat	  bytte-‐service	  i	  en	  byttebørs.	  Eks.	  :Jeg	  tilbyder	  alle	  
former	  for	  havearbejde.	  Jeg	  søger	  nogen	  med	  udstyr	  og	  ekspertise	  til	  at	  sikre	  et	  
skab	  fast	  på	  betonvæggen	  og	  bore	  huller	  til	  ophængning	  af	  billeder.	  	  
Bestyrelsen	  lægger	  vægt	  på	  at	  arbejdsdagen	  er	  en	  god	  –	  og	  frivillig	  -‐	  mulighed	  for	  
hyggeligt	  samvær	  med	  naboer.	  Program	  for	  arbejdsdagen	  kommer	  senere.	  
	  
Ad.6:	  Økonomi.	  Regnskabet	  for	  2016	  blev	  gennemgået	  og	  bliver	  fremlagt	  af	  
vores	  kasserer	  på	  Generalforsamlingen.	  Vedr.	  budget	  2017.	  Peter	  udarbejder	  	  
forslag	  til	  ændring	  af	  vedtægter	  i	  forbindelse	  med	  valg	  af	  revisor.	  
	  
Ad.7:	  Generalforsamling	  2017.	  Bestyrelsen	  gennemgik	  indhold	  samt	  praktiske	  
ting	  i	  forhold	  til	  gennemførelsen	  af	  generalforsamlingen.	  	  
	  



Ad.8:	  Fiber-‐net.	  Jacob	  Guldberg	  har	  henvendt	  sig	  til	  bestyrelsen	  vedr.	  mulighed	  
for	  indlæggelse	  af	  Fiber-‐net.	  Dette	  område	  mener	  vi	  ikke	  er	  et	  
bestyrelsesanliggende,	  men	  vi	  bakker	  op	  om	  ideen	  at	  give	  beboerne	  i	  SP	  
valgmuligheder	  i	  forhold	  til	  internetudbyder,	  hastighed	  samt	  kvalitet	  og	  har	  i	  den	  
forbindelse	  givet	  Jacob	  mulighed	  for	  at	  fremlægge	  det	  nye	  tiltag	  på	  
Generalforsamlingen	  under	  Evt.(	  ca.	  5	  min.)	  
	  
Ad.9:	  Evt.	  	  intet.	  
	  
	  
For	  ref.	  
Jørn	  og	  Karin	  
	  


