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Andkær den 09-04-2008

Bank: Handelsbanken
Knt.nr.: 7623 1005026
Email: sg@skovbyvej.dk

Referat fra Generalforsamlingen den 26. marts 2008

1. Flemming Bjerre blev enstemmigt valgt.
2. Formanden aflagde beretning. (se bilag).

Formand
Freddy B. Jensen
Skovbyvej 20 G
Tlf. 75 86 94 08
Arne Mikkelsen
Skovbyvej 20 F
Tlf. 75 86 25 21
Pia Westergaard
Skovbyvej 18 I
Tlf. 75 86 29 26

3. Regnskabet blev aflagt med et resultat på kr. 15.768,50. Egenkapitalen
pr. 31-12-2007 er 24.336,75.
4. Der var kommet et forslag fra bestyrelsen om at få generalforsamlingens
bemyndigelse til at forhandle med Profiber om opstilling af en POP-station
på det øverste fællesareal. Bemyndigelsen blev givet.

Suppleant
Poul Erik Jensen
Skovbyvej 18 F
Tlf. 75 72 49 16

5. Der blev ikke fremlagte noget budget der er ikke er planlagt større anlæg,
så det blev vedtaget at vi kørte videre med samme bidrag for 2008, som er
kr. 1.000 med indbetaling af kr. 500 til september og kr.500 til marts 2009.
Desuden blev det vedtaget at der kunne opkræves et ekstraordinært bidrag
på kr. 1000 når der er brugt ca. kr. 10.000 på advokatbistand.

Revisor
Dorthe Pedersen
Skovbyvej 18 A
Tlf.

I forbindelsen med færdiggørelsen af vejen må det forventes at vi får en del
udgifter til advokat, da vi ikke selv har mulighed for at få sagen om overdragelse
af vejanlæg og fællesarealer bragt til ende.
En husstand er til stadighed i restance trods gentagne rykkere og personlige
henvendelser. Det blev pointeret at alle skal bidrage på lige fod da man skal
være medlem af grundejerforeningen iflg. Lokalplanen. Vi følger op med flere
forsøg.
6. Freddy B. Jensen ble genvalgt til formand.
7. Arne Mikkelsen, Pia Westergård og Poul-Erik Jensen blev genvalgt.
8. Dorthe Pedersen blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt.
Intet

Skovbyvej Grundejerforening

Bilag
Formandsberetning for 2007
Atter et stille år, hvor der desværre ikke er sket meget i sagen om færdiggørelse
og overdragelse af vej og fællesarealer.
Vi har korresponderet med Vejle kommune, men det er der desværre endnu ikke
kommet noget resultat ud af. Vores advokat har ligeledes skrevet til kommunen,
men det har heller ikke givet noget resultat. Vi forfølger stadig sagen.
På det midterste fællesareal er der blevet plantet 4 frugttræer.
På det øverste fællesareal er der blevet plantet buske/hæk ud mod Skovbyvej samt
et stykke ned ad markvejen.
Ligeledes er der blevet anlagt en gangsti henover arealet og op langs børnehaven,
således at man kan gå tørskoet over til børnehaven og skolen.
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