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Formanden Jesper Kolling Andersen (JKA) bød velkommen og gik straks videre til 

generalforsamlingens punkt 1. Valg af dirigent. 

1. Valg af dirigent. 

JKA foreslog advokat Frank Thøgersen (FRT) fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel som dirigent. 

Der var ikke andre forslag. Advokaten var derfor valgt. FRT konstaterede at generalforsamlingen 

var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt repræsentanter for 35 parceller 

inkl. bestyrelsens 5 medlemmer. Til bestyrelsen var der indleveret 4 fuldmagter, så der i alt var 39 

stemmer. Eller i alt 3,8% af mulige stemmer. FRT gav herefter ordet til formanden (JKA) for 

aflæggelse af beretning. 

 

2. Formandens beretning.  

JKA gav en fyldig beretning omhandlende arealpleje, sommeraktiviteter, løbende aktiviteter, 

personale, herunder vort nye tiltag med en gartnerelev, administration, overholdelse af 

deklarationer, herunder parkeringsforhold og hække og hegn m.m., aktiviteter udefra, bl.a. om 

renovering af fjernvarme, fibernet fra Galten Elværk, trafikken omkring Skjoldhøjparken, og så  

øvrige aktiviteter omhandlende, nabohjælp, Den spiselige have, Arenaen på Fejøvænget. JKA 

rettede her en tak til Bo Jørgensen, Halmøvænget for hans indsats for at få etableret 

multiarenaen. Under beretningen præsenterede JKA vore gartnere, Bent Anderskov Schmidt og 

Bjarne Levinsen, forretningsfører John Henri Slej og de 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Erling 

Larsen, Lene Moeskjær, Søren Myrhøj og Ole Thorup. 

Beretningen gav anledning til følgende indlæg: 

Brix Poulsen, Bjørnøvænget: Det er godt med en elev. Den elev vi har er en flink og glad fyr. Kan 

kun anbefale at initiativet fortsætter. Søren Myrhøj: Har haft Peter Erbou (eleven) under mine 

vinger i den periode han har været her. Han slutter den 1. maj og vi har aftalt møde med et par 

unge mænd om at starte hos os den 1. maj som elev. 

Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Der mangler respekt for gartnernes arbejde. Vi skal alle sørge for at 

rydde op efter os, specielt hvad angår hundelorte, papiraffald og henkastede cigaretskod.  

Niels Rask Hansen, Enøvænget: Der mangler folder om brandingen af Skjoldhøjparken og andre ting om 

parken. Jesper Kolling Andersen: Til alle nye beboere bliver der udleveret et velkomstbrev indeholdende 

bl.a. vedtægter, en folder vi kalder ”Velkommen til Skjoldhøjparken” med nyttige oplysninger, referat af 

sidste generalforsamling, sidste regnskab og budget samt et kort over området. Dette skulle være 

dækkende. Desuden henviser vi til vor hjemmeside hvor alle deklarationer kan læses. 

Saiqa Noreen, Halmøvænget: Var utilfreds med at der sættes store stykker papir under vinduesviskeren på 

den parkerede bil ud for parcellen. Dette er til stor utilfredshed. Der skal skrives et brev og afleveres i 

postkassen. Vil skrive en klage til bestyrelsen. Jesper Kolling Andersen: Vi kan ikke altid være sikre på at de 

henstillede biler tilhøre den parcel de står ud for. Derfor anbringer vi en reminder når de henstår ulovligt til 

gene for vore gartnere og andre beboere, og dermed overtræder deklarationen. 

Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Nå der klages, lad så være med at være anonym. 

 

3. Årsrapport til godkendelse. 

Kassereren Erling Larsen gav en gennemgang af årsrapporten, hvor han specielt gjorde opmærksom på 

følgende punkter: 
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Personaleomkostninger var større end budgetteret hvilket skyldes ansættelse af elev. Dette var ikke med i 

budgettet. Endvidere gennemgik han arealomkostninger hvor udgifter til snerydning og 

glatførebekæmpelse har givet en stor besparelse i forhold til budgettet. Medens oprensning af vejbrønde 

heller ikke levede op til budgettet. Dette skyldes at vi i mange tilfælde selv har kunnet foretage oprensning 

da vi jo har haft en ekstra hånd i form af vor elev. Med hensyn til administrationsomkostninger gik 

kassereren let hen over denne, da der her ikke var store udsving i forhold til budgettet.  Afskrivninger blev 

også gennemgået, her var der ikke blevet afskrevet så meget som budgetteret. Vi har haft en fortjeneste på 

kr. 35.000 ved ombytning af vor John Deere græsslåmaskine til en Toro græsslåmaskine. Vor revisor BDO 

Scanrevision har givet årsrapporten en blank påtegning og dermed godkendt regnskabet. 

Der var følgende bemærkninger til årsrapporten: 

Saiqa Noreen, Halmøvænget: Posten møder og diverse er meget høj, hvad dækker dette? Det kan vel ikke 

være møder. Hvis det er møder må man sige at 45.000 kr. til møder er for meget set i forhold til, hvad 

møder koster inden for det kommunale. Jesper Kolling Andersen: Vore interne møder der afholdes én gang 

om måneden koster ikke alverden, en 200 til 300 kr. pr. gang, og omfatter lidt brød og kaffe eller øl og 

vand. Derudover afholdes der også andre møder med nedsatte udvalg, besøg på messer med lidt at spise 

og andet. Erling Larsen: Kan ikke her på stedet give en specifikation af diverse, men vil henvise til vor 

revisor, der har gennemgået bilag m.m. og dermed godkendt de udgifter som måtte være under denne 

konto. Vil til næste år lave en specifikation af kontoen til generalforsamlingen. 

Saiqa Noreen, Halmøvænget: Vil gerne have tilsendt en specifikation. Erling Larsen: Det vil ske. 

Ole Holmgren, Gavnøvænget: Hvad dækker generalforsamling? Det er vel ikke øl og vand der kan koste 

dette beløb? Erling Larsen: Kontoen dækker bl.a. også trykning af regnskab, porto til udsendelse, leje af 

salen her, diverse materialer til generalforsamlingen og honorar til dirigenten. 

Efter disse bemærkninger spurgte dirigenten om årsrapporten kunne godkendes, der var ingen der havde 

noget at indvende, hvorfor FRT fastslog at årsrapporten var godkendt. 

 

4 og 5. Budget for 2013 og kontingentfastsættelse for 2013. 

Da disse ting hører sammen vil dirigenten tage punkterne under et og gav ordet til kassereren Erling Larsen 

til forelæggelse af budget og kontingent. 

Erling Larsen gav en hurtig gennemgang af budget og kontingent fastsættelse. Der var ikke tale om 

forhøjelse af kontingentet. Det vil være det samme som sidste år. I 2013 er der medregnet en elev i 

budgettet for personaleomkostninger og vi har budgettet med omkostninger til snerydning med 175.000 kr. 

Årsresultatet viser i budgettet et overskud på 460 t.kr. og vi regner med i lighed med andre år at hensætte 

kr. 508.000 til vejkontoen. Det vil så give et minus på 48 t.kr. til hensættelse på egenkapitalen. Bliver 

vinteren ikke så streng, har vi en buffer på konto på snerydning der kan forbedre årets resultat. 

Fremlæggelsen gav anledning til følgende indlæg: 

Wodskou, Mandøvænget: De omtalte vejbrønde, er det vores? Erling Larsen: Brøndene i vejen som 

opsamler regnvand er vores, og vi står for vedligeholdelsen m.m. 

Lund, Drejøvænget: Der anvendes forhåbentlig miljøvenlige drivmidler af hensyn til vore gartneres 

velbefindende? Søren Myrhøj: Det gøres i høj grad. Vi lægger stor vægt på at alt skal være miljøvenligt. 

Lund, Drejøvænget: Hvorfor er der forskel på kvartalernes opkrævning af kontingent? Man kunne da lige så 

godt opkræve det samme hvert kvartal? Erling Larsen: Dette er af hensyn til vor forretningsfører der 

således altid kan se hvilket kvartal en evt. restance dækker. 

Efter disse bemærkninger blev budget og kontingent for 2013 godkendt efter at dirigenten havde efterlyst 

indsigelser. 
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6. Valg af formand. 

Formanden Jesper Kolling Andersen var på valg og villig til at modtage genvalg. Der kom ikke andre forslag, 

hvorfor formanden Jesper Kolling Andersen blev genvalgt for en 2 årig periode med akklamation. 

 

7. Valg af et bestyrelsesmedlem. 

Lene Moeskjær var på valg og villig til genvalg. Der kom et forslag fra Saiqa Noreen, der ville stille op til 

denne post. Der var således 2 forslag til posten og dirigenten gav besked om at stemmeseddel nr. 1 skulle 

anvendes og at man skulle skrive et navn på seddelen. Stemmeoptæller blev dirigenten og forretningsfører 

John H. Slej. Søren Myrhøj indsamlede stemmer efter afstemningen der gav som resultat 26 stemme til 

Lene Moeskjær og 12 stemme til Saiqa Noreen. Lene Moeskjær var derfor genvalgt. (Fintælling dagen efter 

generalforsamlingen gav næsten det samme resultat, nemlig 12 stemme til Saiqa og 27 stemmer til Lene. 

Dette er så lig med de stemmer som kunne afgives i alt 39 fremmødte parceller inkl. 4 fuldmagter til 

bestyrelsen). 

 

7a. Valg af suppleanter 

Bestyrelsen foreslog valg af Jørn Hansen, Askøvænget 23 som 1. suppleant og Bo Jørgensen, Halmøvænget 

28 som 2.suppleant. 

Saiqa Noreen meldte sit kandidatur som suppleant. Dette gav anledning til at Bo Jørgensen trak sig som 2. 

suppleant. 

Saiqa Noreen blev derfor valgt enstemmigt med akklamation som 2. suppleant. Det samme gjaldt Jørn 

Hansen der dermed var valgt som 1.suppleant. 

 

8. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Scanrevision. Der var ikke andre forslag hvorfor dirigenten fastslog at 

BDO Scanrevision var genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 

Poulsen, Bjørnøvænget: Gangstien langs Skjoldhøjvej, er det vores? Der trænger til oprydning. Søren 

Myrhøj: Den såkaldte ”skolesti” er kommunens og oprydningen skal ske med NCC roads der har 

entreprisen. 

Lund, Drejøvænget: Har et forskønnelsesforslag. Plant buske på gule stis forlængelse gennem skoven. 

Jesper Kolling Andersen: Dette forslag er noteret. 

Bo Jørgensen, Halmøvænget: Vil rose regnskabet for det store overskud. Dette er uhørt i disse tider. 

Efterlyste også hvem brønden på parcellen som ligger i skel tilhører. Søren Myrhøj: Vil komme med en 

repræsentant fra kommunen (Vestergaard) og se på sagen. 

Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Hvordan fungerer arenaen ved Fejøvænget? Er der nogen regler for 

benyttelsen?  Jesper Kolling Andersen: Den fungerer udmærket, der er stort besøg af børn der spiller 

fodbold. Efter at vi har sat et net op mod Vest er der ingen problemer med vor nabo, der før var træt af de 

bolde der kom ind i haven. 

Maria Kiel, Halmøvænget: Er der overvejelser om bomme mod den irriterende og ulovlige knallertkørsel på 

stierne? Søren Myrhøj: Det er alt for dyrt med bomme der desuden vil genere vore gartneres færdsel på 

stierne. Maria Kiel: Hvad kan der gøres for at stoppe uvæsenet? Søren Myrhøj: Der er opsat skilte med 

knallertkørsel forbudt på stierne, andet kan der vel ikke gøres. 
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Saiqa Noreen: Knallertkørslen kommer i perioder. Vi kan evt. kontakte en opsøgende medarbejder fra 

kommunen, der vil kunne komme i snak med de unge knallertkørere.  Vil gerne være behjælpelig med 

kontakten. 

Niels Rask Nielsen, Enøvænget: Takker for frugtlundene, men vil gerne have gule sti åbnet gennem skoven.  

Jesper Kolling Andersen: Der skal være en skov hvor gule sti går igennem, men vi vil se på problemet. 

Lund, Drejøvænget: Der er meget trafik på Skjoldhøjvej og der køres meget hurtigt. Hvad mon der kan 

gøres? 

Brix Poulsen, Bjørnøvænget: Med hensyn til knallertkørsel, så er det lokale beboere og ikke udefra 

kommende der kører på stierne. 

Mette Holm-Eilert, Halmøvænget: Vil gerne gøre opmærksom på den gruppe på Face-book hun 

har oprettet under navnet Skjoldhøjparken. Jesper Kolling Andersen: Dette er noteret. 

 

Sluttelig under eventuelt gav Marie Markman fra arkitektskolen et indslag om ”Den spiselige 

have”. Hun havde uddelt nogle flyers i parken om dette projekt og omtalte projektet i detaljer. 

Omtalen gav nogle bemærkninger. Bl.a. om det ikke var meget at forlange med vedligehold og 

føring af dagbøger. Kunne man ikke også rette henvendelse til institutionerne om at være med?  

Jesper Kolling Andersen: Der havde været kontakt med vore dagplejemødre som var positive over 

for projektet, endvidere var bestyrelsen også positiv stemt og så frem til samarbejdet. Der vil efter 

påske være en udførlig og lettere tilgængelig omtale om projektet på vor hjemmeside. 

 

Formanden Jesper Kolling Andersen takkede derefter for fremmødet og en tak til dirigenten for vel 

gennemført møde. 

 

Frank Thøgersen, dirigent 

 

John Henri Slej, referent 

 

Jesper Kolling Andersen, formand 

 

Erling Carlslund Larsen, kasserer 

 

Lene Moeskjær 

 

Søren Myrhøj 

 

Ole Thorup 

 

 

 

 

 

 


