
Generalforsamlingsreferat i henhold til nedenstående indkaldelse/dagsorden: 
 
Bestyrelsen i grundejerforeningen Skovly indkalder i henhold til vedtægternes § 6.1 til foreningens 
ordinære generalforsamling, som i år afholdes tirsdag den 17. april kl. 20.00 på Lokalcenter  
Brabrand, Voldbækvej 92, 8220 Brabrand. 
 
I overensstemmelse med vedtægterne § 6.2 er dagsordenen følgende: 
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Valg af dirigent (+ referent) 
 
Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år  
v/formand Michael Bisgaard Larsen 
 
Forelæggelse af foreløbig regnskab, herunder forslag til eventuelt overskuds anvendelse 
v/kasserer Mogens Bak Nielsen 
 
Budget for kommende år (kontingentfastsættelsen behandles under punkt 5 C) 
v/kasserer Mogens Bak Nielsen 
 
Behandling af indkomne forslag 
 

 
A) Forslag om at alle matrikler får foretaget tagrensning bekostet via grundejerforeningen til en 

samlet pris på ca. 8.000 kr. Modsvarende ca. 500 kr. pr. Husstand. 
Der er tale om en anbefalet opfølgning på sidste års jomfru tagrensning. 
(forslaget er fremsat af bestyrelsen). 

 
B) Forslag om at årets arbejdsdage afholdes henholdsvis en lørdag morgen/formiddag indtil kl. ca. 

13, dels i maj og september. 
            (forslaget er fremsat af bestyrelsen, som i øvrigt sammen med indkaldelsen udsender en doodle    
            Afstemning med 3 kandiderende lørdage til både forårs- og efterårsarbejdsdagen ). 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for samme 

  
For så vidt angår bestyrelsen, er både Anne Louise og Bo på valg i år. 
Både Anne Louise og Bo ser gerne at der træder nye kræfter ind i vores bestyrelse. 
 
Christa har i det forgangne år været suppleant og vi får fortsat brug for en suppleant. 
 
Valg af revisor 
 
Kurt har været revisor i det forgangne år og vi får fortsat brug for en revisor. 

 
Eventuelt 

   
Brabrand, den 24. marts 2018 
Michael Bisgaard Larsen (formand) og på vegne af bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Add. 1) 
Michael blev valgt enstemmigt som dirigent og referent uden modkandidater. 
 
Tilstede var: 
Kurt (141), Nancy (143), Mathie (157) Michael (159), Per (161), Vermund (165), Grete (169) og Christa 
(171). 
 
Der var modtaget afbud fra: 
Metin (145), Else (147), Anne Louise/Jens Christian (151), Bo/Anne-Katrine (153) og Mogens (167). 
 
Følgende gav ikke fremmøde uden afbud: 
Gitte (147) og Salame/Abir (155). 
 
Der var forud for generalforsamlingen modtaget fuldmagter til bestyrelsens forslag fra: 
Metin (145), Anne Louise/Jens Christian (151), Bo/Anne-Katrine (153) og Mogens (167). 
 
Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og fuldt beslutningsdygtigt. 
 
Add. 2) 
Formanden gav sin korte beretning: 
Bestyrelsen har i årets løb primært været samlet for at konstituere sig og planlægge hhv. arbejdslørdage 
og årets generalforsamling. Meget af kommunikationen har kunne foregå via mail og sms. 
 
Vi fik algebehandlet vores hustage i henhold til sidste års generalforsamlingsbeslutning. 
Alt i alt synes jeg at resultatet er OK – og bestyrelsen lægger op til, at vi i år får foretaget en  
Efterbehandling, som vil kunne tage den sidste algebelægning.  
Herefter kan man med fordel algebehandle med 2 eller 3 års intevaller. 
 
Vi har i efteråret fået udskiftet vores affaldscontainere i forbindelse med overgang til ny 
affaldssorteringsordning i Aarhus Kommune. Dette synes nu at fungere efter en overgangsperiode med 
lidt startvanskeligheder og behov for opdatering til lidt ekstra kapacitet. 
 
Arrangementer: 
Der har været afholdt 2 arbejdslørdage og er blevet beplantet med nye frugttræer og -buske. 
Der har med stor succes været afholdt en sensommerfest. 
Såvel som, der også i år blev holdt fastelavn og fundet en kattekonge og -dronning. 
 
Flytninger: 
Nr. 149 blev handlet tidligere på året og Gitte er indflyttet og har taget over efter Andreas og Susan + 
børn. 
 
Planer om flytning og etablering af skur eller lignende omkring vores fælles pizzaovn har været vendt, 
men er blevet skrinlagt af bestyrelsen. 
 
Området har i vinterhalvåret været en del plaget af indbrudsforsøg og -tyverier. 
Der er heldigvis ikke sket ødelæggelser og tyverier i vores grundejerforening. 
 
Orientering fra Storparcelforeningen og den store Grundejerforening for hele området: 
Jeg skal til generalforsamling i Storparcelforeningen i morgen (18. april) og kan berette om,  
at der ikke har været den store aktivitet i Storparcelforeningen gennem det forgangne år. 
Jeg har i bestyrelsen meldt ud forud for generalforsamlingen, at jeg ikke ønsker at fortsætte som 
bestyrelsesformand. 
Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen holder generalforsamling tirsdag den 22. maj 
kl. 20.00 her på lokationen. Alle er velkomne og brænder du for at udvikle planer for udearealerne i 
området, så er det der du skal møde op. 



Multibanen er endelig skrinlagt og der er lige pludselig mange midler at råde over og mulighed for at 
drømme lidt. 
Byggeriet på tulipgrunden begynder lige så langsom at tage lidt form. Grundejerforeningen havde ikke 
den store succes med at påvirke i forhold til vejforhold og bygningsprocent og -højde. 
Dog ender det med, at der ikke opføres punkthuse i 6 etagers højde, men blot i 4 etagers højde. 
 
Add. 3) 
I kasserens fravær, blev regnskabet forelagt af Kurt, som i sin egenskab af revisor også havde revideret 
regnskabet. 
 
Alt i alt var regnskabet tilfredsstillende med et mindre underskud end budgetteret og generalforsamlingen 
godkendte regnskabet uden bemærkninger. 
 
Add. 4 + 5) 
Budgetfremlæggelse samt behandling af indkomne forslag blev traditionen tro behandlet samlet. 
 
I kasserens fravær varetog Michael som formand budgetfremlæggelsen. 
 
Efter en kort debat blev det via afstemning afgjort at grundejerforeningen med 9 stemmer for (heraf de 4 
afgivet via fuldmagt) og 3 stemmer imod, ønsker at hustagene i vores grundejerforening i 2018 skal have 
en opfølgende algebehandling. (bestyrelsen tager initiativ i sensommeren). 
 
Hvad angår behandling af forslag under punkt 5 B, blev det uden afstemning og via dialog med skellen til 
doodle-stemmeafgivelsen fastlagt, at forårets arbejdsdag afholdes lørdag den 5. majs, mens den 
tilsvarende arbejdsdag i 
efteråret bliver lørdag den 15. september. 
 
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at følge bestyrelsens forslag om uændret månedligt 
kontingent på 500 kr. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående var der ikke ændringer til det tidligere formidlede budgetudkast og vi 
arbejder således med et budget udvisende et mindre overskud på 2.700 kr. i 2018. 
 
Add. 6) 
Anne Louise og Bo havde forud for generalforsamlingen tilkendegivet, at de ikke umiddelbart var 
interesseret i et genvalg. Men modtog det passivt, eftersom der på generalforsamlingen ikke var nogen, 
som ønskede at følge deres anbefaling om, at få nye kræfter ind bestyrelsen. 
Michael er først på valg til næste års generalforsamling 
 
Generalforsamlingen har for vane blot at vælge en suppleant til bestyrelsen. 
Der var ingen nye kandidater og Christa bød sig til i forhold til at tage endnu et år og blev valgt 
enstemmigt. 
 
Add. 7) 
Valg af revisor. 
Kurt bød sig til i forhold til at fortsætte som revisor og blev valgt som fortsættende revisor uden 
modkandidater. 
 
Add. 8) 
Udfordringer i forhold til parkering blev debatteret. Alle opfordres til at vise hensyn og i den forbindelse 
også drage omsorg for, at ens gæster viser hensyn. 
Gæster som ikke kan holde på husstandens egen henviste parkering, skal henvises til de 8 
gæsteparkeringspladser i 1. parkeringsfag ved Helenelyst 169. 
Parkering langs fortovet er blot til korttidsparkering og på- og aflæsning eller i tilfælde af fyldte 
parkeringsbåse. 

 



 


