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 Formandens beretning  
1. Hjemmeside  
2. Trailer  
3. Mange nye beboere 
4. Fælles areal  
5. Faremosen 
5. Snerydning 
 
 
Ad.1:  
Hjemmeside. www.gf-skoleparken.dk  
Bestyrelsen vil gerne takke foreningens webansvarlige (Erik Jørgensen) for 
hans arbejde med hjemmesiden. 
Han har i år overtaget fra Susanne som er flyttet. 
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 2018. Dog ikke som tidligere år, men med 
en spritny trailer så er vi klar til en masse bookinger.  
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.  
 

Ad.3: 
Der er blevet solgt 3 huse det forgangne år og indtil videre er der flyttet 2 nye 
familier ind. Det er S17 og S19. Velkommen til dem. 
 



Ad.4:  

Der har været møde omkring det fælles areal vi er en del af og vi afventer 
pt indkaldelse til ”arbejdsdag” når dette er.  
De som ønsker kan så deltage på dette. 
 
Ad.5: 
Vedr. farremosen følger vi sagen og støtter op om det gode arbejder der 
bliver gjort af FB gruppen. 
 
Ad. 6: 
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 18. februar 2019.  
 
Bo Damgaard Vestner, formand 


