
 
 1. marts 2020 Grundejerforeningen Skoleparken www.gf-skoleparken.dk  
 

 
 Formandens beretning  
1. Hjemmeside  
2. Trailer  
3. Mange nye beboere 
4. Fælles areal  
5. Faremosen 
6. Snerydning 
7. Container ordning 
 
Ad.1:  
Hjemmeside. www.gf-skoleparken.dk  
Bestyrelsen vil gerne takke foreningens webansvarlige (Erik Jørgensen) for 
hans arbejde med 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. 
For at sikre at man har korrekte informationer tilmeldt, bedes alle som ikke 
har modtaget en mail fra foreningen i 2020 sende deres informationer til 
bestyrelsen@gf-skoleparken.dk 
 
 
Ad.2:  
Trailer  
Traileren er stadig særdeles populær blandt foreningens medlemmer/beboere 
og har været benyttet rigtig meget i 2019.  
Der har ikke været megen vedligeholdelse, men enkelte udfordringer med stik 
konverteren. 
Der ligger en konverter til de gamle 7 polet stik i postkassen som man kan 
benytte hvis nødvendigt. (dog skal det indskærpes at man husker at levere 

den retur      ) 

Det skal påpeges, at samme matrikel ikke kan lægge beslag på traileren i to 
på hinanden følgende perioder, endsige en hel weekend.  

mailto:bestyrelsen@gf-skoleparken.dk


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 S12, S15 og B12. Velkommen til dem. 
S23 er fortsat til salg. 
(Kort præsentation af eventuelle nye som er tilstede) 
 
Ad.4:  

Søageren forbliver grønt område. 
Vi har deltaget i arbejdsdagen og dette vil også blive udsendt i år når vi 
modtager indkaldelse. 
De som ønsker kan så deltage på dette. 
 
Ad.5: 
Vedr. farremosen ser vi sagen som afsluttet. 
I forbindelse med denne afslutning er der kommet et ønske om at betale 
til den advokat som der er blevet brugt. 
Beløbet var på kr. 8.000. Dette punkt er også på dagsordenen senere. 
Vi har dog skrevet retur og bedt om regnskab og fordelingstal således at 
vi kan sikre en rimelig fordeling af omkostningerne. 
Vi informerer om dette når vi har fået dokumentation samt hvad end 
punktet senere bliver af resultat. 
 
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.  
 



Ad. 7: 
Vedr. vores container ordning har den igen været brugt flittigt. 
Vi fortsætter derfor i 2020, og datoer vil blive lagt på hjemmesiden 
snarest muligt. 
Det skal dog indskærpes at der IKKE på afleveres jord i containeren. Se 
eventuelle regler for dette på hjemmesiden. 
 
 
 
Fremlagt på grundejerforeningens generalforsamling, den 1. marts 2020.  
 
Bo Damgaard Vestner, formand 


