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 Formandens beretning  
1. Hjemmeside  
2. Trailer  
3. Året der gik  
4. Bestyrelsesarbejde  
5. Snerydning 
 
 
Ad.1:  
Hjemmeside. www.gf-skoleparken.dk  
Bestyrelsen vil gerne takke foreningens webansvarlige (webmoster Susanne, 
S17) for det arbejde, hun altid lægger i opdatering af hjemmesiden.  
Bestyrelsen vil dog stadig opfordre beboerne til at besøge foreningens 
hjemmeside og komme med gode idéer til ændringer/forbedringer.  
Disse forslag kan mailes til den kommende bestyrelse – ”bestyrelsen@gf-
skoleparken.dk”.  
Skriftlig indkaldelse til eventuelle almindelige og ekstraordinære 
generalforsamlinger vil ligeledes blive omdelt. Fremover personligt af fra 
bestyrelsen. 
 
Ad.2:  
Trailer  
Traileren er stadig særdeles populær blandt foreningens medlemmer/beboere 
og har været benyttet rigtig meget i 2017. Det skal påpeges, at samme 
matrikel ikke kan lægge beslag på traileren i to på hinanden følgende 
perioder, endsige en hel weekend.  
Hvis man er i tvivl om reglerne for lån af traileren kan disse findes på 
foreningens hjemmeside.  
 
Da Traileren igen står over for lidt småreparationer har bestyrelsen indsendt 
forslag til om det er på tide at anskaffe en ny da man må sige at den 
nuværende har udtjent sin værnepligt. 
Dette behandles derfor under separat punkt. 
Vedligeholdelse af traileren er i øvrigt blevet udført af Niels Nielsen 
(Solbærvej 32). Tak for hjælpen, siger vi igen på foreningens vegne.  
 
 



Ad.3: 
Året har ikke budt på de store udfordringer, udover hele sagen vedr. 
asfaltværket. 
Dette vil blive adresseret i separat punkt. 
 
Ad.4:  

Bestyrelsen har haft en godt dialog i året og det har været en god ide med 
at have suppleanter med på møderne så det vil fortsætte i det nye år. 
 
Ad.5: 
I forbindelse med snerydning af det grundejerens ansvar udover at man 
rydder foran sig selv så posten kan komme ud, også at rydde stier såfremt 
man bor op til en sådanne. 
Det er også grundejerens ansvar at sørge for at hækken ud til stien er 
klippet således det er muligt at komme forbi. Bestyrelsen vil opfordre til 
at man koordinere med de naboer man har tilstødende den sti man bor 
ved således at det ikke hviler på blot en enkelt grundejer at sørge for 
dette.  
 
Fremlagt på grundejerforeningens generalforsamling, den 21. februar 2018.  
 
Bo Damgaard Vestner, formand 


