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Referat af Generalforsamling afholdt den 27. marts 2007. 
 
Til generalforsamlingen var der mødt 46 medlemmer, heraf var der 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Derudover var der 6 fuldmagter, så i alt var 52 parceller repræsenteret. 
Formanden Jesper Kolling Andersen (JKA) bød velkommen og foreslog advokat Henrik 
Westermann Jørgensen (HWJ) fra advokatfirmaet Gorrisen Federspiel Kirkegaard som dirigent. Der 
var ikke andre forslag, så HWJ blev valgt. 
HWJ konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
Han gav derefter ordet til formanden JKA, der aflagde en fyldig beretning med stor vægt på den 
netop overståede sne i februar. Beretningen blev mødt med klapsalver. 
Den aflagte beretning gav anledning til adskillige indlæg fra salen. Her skal kun nævnes nogle 
enkelte. Sneen i februar og den mangelfulde snerydning var naturligvis genstand for stor 
utilfredshed, som bestyrelsen kun kunne give klagerne ret i. Specielt blev der klaget over 
manglende rydning på stikstierne. Men som nævnt i formandens beretning havde vi lært af sneen i 
februar og har taget vore forholdsregler. Er forslag fra Frank Reffstrup, Drejøvænget om at danne et 
frivilligt snekorps, der kunne tage over når gartnerne måtte holde pause (traktorerne kunne stadig 
køre) måtte formanden afvise af hensyn til vore forsikringer der ikke er gearet til sådanne formål. 
Mikkelsen, Langøvænget foreslog placering af sand på vendepladsen i de vænger som har bakker. 
Efter at Per Ryberg (PR), Askøvænget konstaterede at vi nu kun manglede at få indlæg om 
hundeproblemer og vedligeholdelse stoppede indlæggene om sneproblemerne. 
Næste emne, der gav anledning til en livlig debat, var vores grenplads som i 2007 kun er åben for 
cykler, trillebøre m.v. To af indlæggene gik på helt at nedlægge pladsen, så den kun var åben for 
gartnerne. Medens to indlæg gik på at beholde den. Et medlem mente at pladsen skulle placeres 
midt i parken, måske på én af legepladserne, så der ikke var så langt at gå. Det var beboere på Enø- 
og Drejøvænget der var stemt for at beholde grenpladsen. Derudover blev der anket over, at der 
ikke i den sidste tid har været flis at få på grenpladsen. Har vi afskaffet flishuggeren? Hertil kunne 
JKA kun sige, at materialet som har været på grenpladsen ikke har kunnet flises. 
Knallerter på stierne gav også anledning til en livlig debat. Der kan kun opfordres til at 
politianmelde overtrædelserne, som i ét tilfælde har båret frugt. For 75%´s vedkommende skulle det 
være udefra kommende unge der befærder vort stisystem iflg. PR.  Iflg. Teddy Andersen, 
Glænøvænget skulle der komme en underskriftsindsamling, der skulle opfordre bestyrelsen til at 
gøre noget ved dette problem. Der vil i næste udgave af Skjoldhøjposten komme et indlæg om 
denne sag. I forbindelse med knallertsagen blev støjproblemer også debatteret, her blev der også 
opfordret til at komme med et indlæg i Posten. 
Fra flere sider blev der opfordret til, at man ikke parkerede biler på boligvejene, og i hvert fald ikke 
på fortovene. Byggematerialer på vendepladser gav også anledning til indsigelser. Skal man bygge 
til skal der søges tilladelse til at bruge vendepladsen hos trafik og veje, medens brug af det såkaldte 
frimærke kræver tilladelse fra Grundejerforeningen. 
Pernille Bentien, Bjørnøvænget spurgte til udgifterne til hærværk. Fik det svar at det var 
nytårshærværk på bl.a. vore hundeaffaldsbeholdere. Kunne disse så ikke indsamles?  Det ville være 
for tidskrævende iflg. JKA. Moeskjær, Drejøvænget foreslog, at hun selv inddrog beholderen til 
nytår. Det var da en god ide. 
I forbindelse med vejvedligeholdelsen blev der anket over diverse huller i asfalten på vængerne. 
JKA: Disse huller vil blive udbedret i forbindelse med vor årlige gennemgang af asfaltbelægningen. 
Vort tiltag om at få indført en 40 km zone i Parken gav også anledning til diverse forespørgsler. 
F.eks. blev der spurgt om kommunens trafiktælling ikke burde opdateres. Det er et spørgsmål som 
bestyrelsen vil tage op med trafik og veje. Lene Moestrup, Drejøvænget henstillede til alle beboere i 
Parken om at gribe i egen barm og se på hastigheden når der køres på de gennemgående veje, 
Æbelø-, Nekselø- og Venøvej. Iflg. kommunens tælling er det hovedsageligt parkens beboere som 
befærder disse veje. 
Der kom nogle bemærkninger fra salen om skovrejsningen, som bestyrelsen har frafaldet, og som i 
stedet vil blive afløst af enkelte frugtlunde. Én af bemærkningerne gik på, at disse frugttræer vil 
blive ødelagt af børn, der vil klatre i træerne. Efter at dette emne var afsluttet, konstaterede 
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dirigenten at debatten affødt af formanden beretning måtte være slut og gav ordet til kassereren 
John H. Slej (JHS), der aflagde det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet gav bl.a. 
anledning til en forespørgsel fra salen om hvad IT-udgifter omfattede da det efter vedkommendes 
mening var meget højt for en forening af vores størrelse. Hertil svarede JHS at det bl.a. omfattede 
udgifter til kontingent opkrævning til PBS på ca. 20 t.kr. og udgifter til Dataløn på ca. 5 t.kr. 
Endvidere mente en beboer at generalforsamlingsudgifter på ca. 15 t.kr. var meget for 2 kasser øl og 
1 kasse sodavand, som i øvrigt ikke slog til. JHS fortalte at posten også omfattede trykning af 
regnskab og porto til udsendelse af regnskabet samt honorar til dirigenten. Endvidere blev også her 
bogført udgifter til indkøb af overheads. 
Efter disse bemærkninger blev regnskabet enstemmigt godkendt. 
Herefter fik JHS igen ordet for at forelægge budgettet for 2007. Der blev spurgt til budgettet for 
snerydning, hvor der igen er blevet afsat 50 t.kr. Flere mente at det var for lidt, ligesom posten 
lønninger, der efter at JKA havde meddelt under beretningen, at der p.t. kun er ansat 2 gartnere, 
måtte være for højt. JHS meddelte, at opsigelsen af gartneren var kommet efter at budgettet var 
udfærdiget, og at vi derved har en budgetreserve. Rettelsen ville koste for meget at få indføjet i 
indkaldelsen, da den var trykt. M.h.t. kontoen for snerydning håber vi på at næste vinter ikke vil 
blive så dyr. Det er dog kun et håb. 
Per Ryberg, Askøvænget foreslog en kontingentforhøjelse på 400 kr. pr. medlem for evt. at købe 
mere hjælp udefra til snerydning. Denne forhøjelse (i alt kr. 406.000) kunne hensættes på en 
snekonto i lighed med vejkontoen, og såfremt beløbet ikke blev brugt overføres til de følgende år. 
Denne forhøjelse ville resultere i at kontingentet for 3. og 4. kvartal skulle forhøjes med kr. 200 pr. 
kvartal og dermed stige til hhv. kr.740 og kr. 745. 
Dirigenten sendte forslaget til afstemning ved håndsopretning. For forslaget stemte 7, medens resten 
af forsamlingen stemte imod. 
Det forelagte budget samt kontingentet for 2007 var dermed vedtaget. 
Næste punkt på dagsordenen var valg af formand og et medlem til bestyrelsen. Både formanden 
Jesper Kolling Andersen og bestyrelsesmedlemmet Erling C. Larsen var villige til genvalg. Der var 
ikke andre forslag og begge blev genvalgt med akklamation. 
Der skulle så vælges 2 suppleanter og de nuværende suppleanter Søren Myrhøj, Orøvænget 17 og 
Per Tønning, Strynøvænget 58 var begge villige til genvalg. Der blev ikke foreslået andre og 
dirigenten fastslog derfor at begge var genvalgt. 
Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af BDP Scanrevision. Der blev ikke foreslået andre og 
dirigenten kunne igen fastslå genvalg. 
Under eventuelt blev der fra Frits Poulsen, Bjørnøvænget spurgt til fornyelse og anden placering af 
nummerskilte på vænget. JHS svarede hertil at bestyrelsen er sindet at udskifte samtlige gamle 
nummerskilte når økonomien tillader dette, og det vil ske løbende. 
Pernille Bentien, Bjørnøvænget efterlyste en ny undersøgelse om internet i Skjoldhøjparken. Hun 
mente at f.eks. Galten Elværk kunne gøre det billigere end Stofanet. Vor webmaster Erling C. 
Larsen henviste til den sidste undersøgelse, hvor kun 17% af beboerne viste interesse for et andet 
internetselskab. Men bestyrelsen vil tage spørgsmålet op igen med bl.a. Galten Elværk. 
JKA henviste til sin beretning vedr. Skjoldhøjskolen og bad de, der var interesserede i at deltage i 
den omtalte gruppe om at kontakte Per Rydberg efter generalforsamlingen. 
Efter disse indlæg afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden 
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