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Grundejerforening Skovens Ordinære generalforsamling 
Osted Kulturhus 27. februar 2019 kl. 19:00 

 
Bestyrelsesmedlem Kristian bød velkommen med håb om en god og hyggelig, ordinær 
generalforsamling. Kristian informerede endvidere om at grunden til at der kun var 2 
bestyrelsesmedlemmer fysisk tilstede var at Kassereren havde barslet for nylig, et 
bestyrelsesmedlem var blevet akut syg og formanden er med på en skype forbindelse fra Schweiz. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Som dirigent foreslog bestyrelsen Jens-Peter Andersen, der blev enstemmigt valgt. 
 
Jens-Peter takkede for valget som dirigent og konstaterede: At indkaldelsen var rettidig 
omdelt sammen med dagsorden, underskrevet og revideret regnskab samt forslag til budget og 
kontingent. At der ikke var indvendinger herimod og at dagsordenen var efter vedtægterne, hvorfor 
den ordinære generalforsamling var beslutningsdygtig. 
Jens-Peter opfordrede til sober tale, at man markerer, hvis man gerne vil have ordet og at man 
lader den, der har ordet, tale ud uden afbrydelser. 
 
Som stemmetællere blev Erik Hansen og Jørgen Olsen foreslået og enstemmigt valgt. 
Som referent blev Jan S. Nielsen foreslået og enstemmigt valgt. 
 
Herefter blev antallet af stemmeberettigede fastslået: 
 
Antal fremmødte: 18 
Stemmeberettigede: 13 
Antal fuldmagter: 2 
Stemmeberettigede i alt: 15 
 
2. Formandens beretning. 
Formanden gjorde opmærksom på, at han ikke havde stemmeret, da han ikke var fysisk tilstede 
men havde overdraget fuldmagt til Jan S. Nielsen, da der ikke skal åbnes op for, at man kan 
stemme via diverse telefon- og videolink.  
 
Formandens beretning er vedlagt som bilag 1. 
 
Af spørgsmål til formandens beretning var følgende. 

 Hvorfor var der ikke lys på juletræet i år? 
Det var der. Der er indkøbt 4 batteri drevne lysdiodekæder, hvor den ene er brugt til 
stjernen og de 3 andre er sat sammen, så det giver bedst mulig lys på træet. Disse 
lyskæder er tændt alle døgnets 24 timer, men de giver et svagere lys, end de 230V forsynet 
kæder og kan derfor ikke ses på afstand i de få lyse timer der er i december måned. 

 

 Bliver der sat hegn mellem grundejerforeningen og den gamle legeplads? 
Ja det gør der. Som sagt i formandens beretning (bilag 1), vil Poda Hegn sætte hegn rundt 
om deres grund, da Poda Hegn vil sælge den grund, der er beliggende mellem deres 
bygninger og grundejerforeningen inklusive den gamle legeplads. 
Poda Hegn hare oplyst at det formodentlig bliver stolpe-trådhegn der bliver opsat. Det er en 
af deres hegnstyper. 
 

 Nogle klipper Hækken i forskellig højde? 
Fremadrettet vil bøgehækken mellem grundejerforeningen og grundene ud mod Alfar Vej 
blive holdt i to højder. Startende fra Tjørne Alle vil hækken blive holdt i højde med 
rækværket, der er bag hækken og så blive højere længere hende, for at skjule plankeværk. 
Endvidere vil hækken blive klippet ind så den får en ensartet bredde i fuld længde. 

 
Formandens beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 
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3. Beretning fra udvalg. 
 

 Nabo hjælp v/Jørgen Olsen: 
Der er tilsyneladende ikke den store tilmelding til Nabo Hjælp. 
Der er oprettet en lukket Facebook gruppe ”Os i skoven Osted” hvor man kan tilmelde sig 
Nabo Hjælp. For eventuelle spørgsmål vedrørende nabo Hjælp kan Jørgen Olsen træffes 
på telefonnummer 40 64 02 28. 

 
Af kommentarer til dette var at der er nogle der ikke har lyst til at lægge ud på en Facebook 
hvornår de er på ferie. 

 
Jørgen Olsen: Det lægges ikke globalt ud, men i et lukket fællesskab. Gør jer selv den 
tjeneste, at gå ind og se hvad der står. Politi og Tryggruppen anbefaler Nabohjælp. Jeg har 
også lidt med jeg kan udlevere til interesserede. 

 

 Fibernet V/Peter Thygesen: 
Da Peter Thygesen ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen, fremlagde 
Formanden referat fra møde arrangeret af kommunen om fibernet/bredbånd i  
Lejre Kommune, hvor Peter Thygesen deltog og har skrevet referat fra.  
 
Referatet er vedlagt som bilag 2. 
  
Der var et spørgsmål om de kr. 4.000,- til 5.000,- i egenbetaling også er beløbet hvis det 
kun er en der skal have fiber net. 
Formanden: Det er kun hvis alle bliver tilsluttet. 
 
Dirigenten: Der er ikke den store tilslutning, skal Peters udvalg fortsætte? 
Formanden: Nej udvalget nedlægges hermed, hvis der kommer store ændringer kan det 
startes op igen. 

 
Dirigenten: Tak til Jørgen Olsen og Peter Thygesen for det fine udvalgsarbejde. 
 
4. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse. 
Formanden fremlagde det reviderede regnskab for 2018.  
 
Kopi af regnskab for 2018 er omdelt sammen med indkaldelsen. 
 

 Der blev stillet spørgsmål til hvad posterne Telefon og internet godtgørelse på kr. 11.750,- 
samt Administrative omkostninger på kr. 2.800,- dækker over. 

 
Telefon og internet godtgørelse deles ligeligt mellem bestyrelsesmedlemmerne og er ikke 
øget i forhold til sidste år, så de er lavere end statens takster. 
 

Administrative omkostninger på kr. 2.800,- er til dækning af Formands og Kasserers forbrug 
af egne kontorartikler og udstyr som for eksempel printere, papir og så videre og er ikke 
øget i forhold til sidste år, så de er lavere end statens takster. 

 
Dirigenten: Jeg kan stå inden for at det der står i regnskabet er korrekt. 
 
Det reviderede regnskab blev sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Rettidigt indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
Ingen.  
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6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2019. 
Formanden Thomas fremlagde forslag til budget og kontingent for 2019.  
Kopi af forslag til budget og kontingent for 2019 er omdelt sammen med indkaldelsen. 
 
Af highlights kan nævnes: 

 Kontingentet nedsættes til kr. 750,- for 2019. 

 Bomme til foreningen kr. 50.000,-. 

 ”Ifølge statens takster” er fjernet ved Telefon og internet godtgørelse, da taksten er hævet 
og vi ikke har hævet beløbet, så beløbet ligger nu under statens takst. 
 

Der blev spurgt til: 
 
Bomme: 

 Hvilken type bomme er der på tale: 
Det er bomme, der skal have samme funktion som de to eksisterende, så knallertkørsel på 
vores stier minimeres. Placering kan findes i formandens beretning bilag 1. 
  

 Er der prisoverslag/tilbud: 
Der er indhentet et prisoverslag for at få et prisniveau til budgettet. 
 

 Er Poda Hegn spurgt: 
Nu da der er afsat penge i budgettet til de 3 bomme vil der blive indhentet tilbud også fra 
Poda Hegn 

 
Telefon og internetgodtgørelse samt Administrative omkostninger: 

 En grundejer mente at dette skal stå som honorarer og det er mange penge: 
Det skal det ikke da honorarer skal beskattes. Endvidere er statens anvisninger fulgt. 
  

 En anden grundejer mente, at hvis det var mange penge, så burde man stille op til 
bestyrelsen, jeg synes ikke det er mange penge og jeg synes det er godt nogle gider. 
 

Festtelt til vejfester: 

 Der blev spurgt til, om det er muligt med et tilskud, fra grundejerforeningen til leje/køb af 
festtelt. 
  
Dirigenten forespurgte, om det var noget bestyrelsen ville overveje? 
 
Formanden: Det kan bestyrelsen godt overveje, men jeg synes det er bedre det forbliver på 
frivillig basis. Grundejerforeningen har ingen steder at have et telt opbevaret, men jeg synes 
festudvalget skal stille forslag til næste års generalforsamling. 
  
En grundejer tilbød at opmagasinere et eventuelt telt.   

 
Bestyrelsens budgetforslag for 2019 blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
7. Valg af Formand. 
Afgående formand Thomas Stokholm genopstiller. 
Der var ikke andre, der stillede op til valg som formand. 
 
Thomas Stokholm blev enstemmigt valgt. 
 
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 
Afgående bestyrelsesmedlem Jan S. Nielsen genopstiller.  
Der var ikke andre, der stillede op til valg som bestyrelsesmedlem. 
 
Jan S. Nielsen blev enstemmigt valgt. 
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9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Afgående 1. suppleant Herluf Jørgensen genopstiller.  
Afgående 2. suppleant Tonny Andersen genopstiller. 
Der var ikke andre der stillede op til valg til posterne som 1. og 2. suppleant. 
 
Herluf Jørgensen og Tonny Andersen blev enstemmigt valgt. 
 
10. Valg af revisor for en 2 årig periode. 
Afgående revisor Ejvin Rølling genopstiller ikke.  
 
Bestyrelsen foreslår Vagn Olsen som ny revisor, Vagn takkede ja. 
Der var ikke andre der stillede op til valg som revisor. 
 
Vagn Olsen blev enstemmigt valgt. 
 
11. Valg af revisorsuppleant. 
Afgående revisorsuppleant John Thinggaard genopstiller.  
Der var ikke andre, der stillede op til valg som revisorsuppleant. 
 
John Thinggaard blev enstemmigt valgt. 
 
12. Eventuelt. 
Der blev forespurgt til følgende: 
 
Arbejdsdag: 

 Vil der blive fælles arbejdsdag igen i år? 
Formanden: Vi vil som bestyrelse holde fast i denne tradition. Der kommer en indbydelse. 

 
Fortove i bebyggelsen: 

 Hvad gør vi ved den dårlige tilstand fortovene i grundejerforeningen er i. 
Formanden: Kommunen har et system, der er baseret på borgernes henvendelser, hvor Tip 
Kommunen har indflydelse. I dette system tæller en henvendelse fra Grundejer Foreningen 
på lige fod med en henvendelse fra den enkelte borger, så vi kan fra bestyrelsens side, kun 
opfordre til at man benytter sig af TIP Kommunen. 

 
Andet. 
En grundejer takkede bestyrelsen for deres arbejde og gav udtryk for at det er beundringsværdigt 
at vi gider. 
 
Herefter takkede formanden for god ro og orden på generalforsamlingen og overlod ordet til 
dirigenten. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede den ordinære generalforsamling for 
slut. 
 
Osted den 3. marts 2019.  
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Formand: Thomas Stokholm  Dirigent: Jens-Peter Andersen 
 
 
 
______________________________  
Referent: Jan S. Nielsen  


