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Formandens beretning til den ordinære 
generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 

 

Det har været et stille år i Grundejerforeningen, men der er alligevel sket en del. 

 
Vedligehold og grønne områder: 

Grundejerforeningen Skovens område er juletræspladsen samt stierne, med 
undtagelse af stien ud mod marken bag ved Poplens, Rønnens og Pilens Kvarter.  

 
Vi har i 2019 fået beskåret hækken på stien ud mod Alfarvejen, så den nu kun er i 

to højder. Bestyrelsen er glad for resultatet, vi har da også fået positive 
tilkendegivelser.  

 
Lugedag: 

Grundejerforeningens årlige lugedag blev desværre aflyst i 2019, da det af mange 
forskellige årsager ikke var muligt at gennemføre. 

 
Bomme: 

Der er opsat bomme på stien mellem Plantagen og Tjørneallé, stierne ud mod 

marken mellem Plantagen og Poplens Kvarter samt mellem Pilens Kvarter og den 
gamle legeplads. Bommene bliver lukket tirsdag d. 31. marts 2020.  

 
Hvis man har brug for at få bommene åbnet, kan dette aftales med et 

bestyrelsesmedlem.  
 

Bestyrelsen har ikke et ønske om, at der skal opstå farlige situationer ved at lukke 
bommene i den allermørkeste tid på året. Derfor har vi valgt at holde bommene 

åbne i en periode, så alle derved vil have mulighed for at se bommene, og referatet 
fra denne generalforsamling når ud inden der lukkes. 

 
Poda: 

Poda har fortsat planer om at sælge grunden mellem Skovens Kvarter og Poda, og 
vil derfor på sigt få indhegnet arialet. 

 

Tip Kommunen: 
Hvis I oplever fejl og mangler på kommunens område, så brug App’en 

”TipKommunen”. Den kan bruges til alt fra huller i vej/fortov, manglende 
græsslåning og meget mere. 

 
De grønne områder langs med Tjørneallé, Rønne Allé, Lindens og Lærkens Kvarter 

samt den grønne trekant på hjørnet af Rønne Allé og Lærkens Kvarter er ikke en 
del af grundejerforeningens fælles areal, men er derimod Lejre Kommunes område. 

 
Der skal lyde en særlig tak til alle som har tippet Kommunen, og derved har husket 

Kommunen på, når det var tid til at græsset skulle slås. 
 

Juletræ/juletræstænding: 
Juletræstændingen var traditionen tro en stor succes med et stort fremmøde. Det 

var godt at se mange nye tilflyttere til vores grundejerforening. En hyggelig dag, 

med god og positiv stemning… Tak for det!  
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Hjemmeside: 

På hjemmesiden skoven.info, kan grundejere og ejendomsmæglere finde 
informationer så som: indkaldelse til generalforsamling, budget og regnskab, 

generalforsamlings referater samt læse om diverse arrangementer. Det er også 

muligt at finde ”gamle” referater og regnskaber m.m., dog i begrænset omfang. 
 

Referatet fra denne generalforsamling vil være på hjemmesiden inden udgangen af 
marts måned. 

 
Vores hjemmeside bliver vedligeholdt af Michael Christensen, der er tidligere 

beboer. Stor tak til Michael, det er en stor hjælp at vi har en der kan passe vores 
hjemmeside. 

 
Fiber net: 

Hvis man som grundejer er træt af langsomt og dårligt internet, kan man tilmelde 
sig interesselisten på tdcnet.dk/fiber. Dem der er på interesselisten er med til at 

påvirke hvor og hvornår der kommer fiber, da TDC NET prioriterer udrulning til 
områder med stor efterspørgsel. 

 

Nabohjælp: 
Vi kan gøre meget for at undgå indbrud. Noget af det mest effektive er os naboer 

og det gode naboskab. Download App’en ”Nabohjælp” og kom i gang allerede nu. 
Du kan læse mere om nabohjælp på vores hjemmeside: skoven.info 

 
Færdsel: 

Vi har en attraktiv grundejerforening hvor mange børnefamilier heldigvis vælger at 
flytte til. Bestyrelsen opfordrer derfor på det kraftigste til at al færdsel, om det er 

på cykel, knallert eller i bil foregår i roligt og sikkert tempo.  
 

Kør ordenligt, vis hensyn til gående og dine medtrafikanter, det skal være sikkert 
for alle at færdes i vores grundejerforening. 

 
Diverse: 

Bestyrelsen vil gerne takke alle der er med til at holde vores udstykning pæn og 

indbydende. Vi vil gerne opfordre alle til at hjælpe til ved ikke at efterlade 
hundelort, cigaretskodder og ved at klippe sin egen hæk, så det er muligt at gå på 

fortovene, samt ved at tippe kommunen hvis I oplever diverse fejl og mangler. 
 

Afslutning: 
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og en 

særlig tak til Lone og Michael for jeres store indsats i bestyrelsen.  
 

 
 

Thomas Stokholm 
Formand 


