
Bestyrelsen i grundejerforeningen Skovly indkalder i henhold til vedtægternes § 6.1  
(dog COVID19-udsat) til foreningens ordinære generalforsamling, som i år afholdes  
lørdag den 5.  september hos Nancy i Helenelyst nr. 143, 8220 Brabrand.  
 
Der vil blive serveret kaffe og the og vi arbejdslørdagen ligger i umiddelbar 
forlængelse af generalforsamlingen. 
 
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 foreløbigt regnskab, herunder forslag til eventuelt overskuds 
anvendelse v/kasserer Mogens Bak Nielsen 
 
Budget for kommende år (kontingentfastsættelsen behandles under punkt 5 B) 
v/kasserer Mogens Bak Nielsen 
 
Behandling af indkomne forslag 
 
1. Bestyrelsen ønsker at opretholde nuværende månedlige kontingent på 500 kr. 

 
2. Michael foreslår af vi opsiger aftalen med Buus om græsslåning og har ligeledes 

anmodet om alternativt tilbud på hækklipning og afventer dette. Michaels nuv. 12. årige 
søn Theodor vil gerne med backup af Michael forestå græsslåning for 6.000 kr. fra 
næste sæson.  

 
Via forespørgsel til Buus har Bodil Madsen (afdelingsleder) pr. mail oplyst:  

	
								Græsklip	udgør	kr.	6500,-	 
								Derved	vil	det	koste	kr.	6000,-	at	klippe	hækkene. 
								Priserne	er	ekskl.	moms. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for samme (der vælges blot en suppleant) 

  
For så vidt angår bestyrelsen, er Bo og Morten (indtrådt ifbm. Anne Louises fraflytning) på 
valg. Michael, som blev valgt sidste år, overgår til 2. og sidste år af valgperioden. 
 
Morten suppleant indtil han ifbm. Anne Louises fraflytning blev egentlig bestyrelsesmedlem. 
 
Valg af revisor 
 
Kurt har været revisor i det forgangne år og vi får fortsat brug for en revisor. 

 
Eventuelt 

  
Brabrand, den 13. august 2020 
 
 
 
Michael Bisgaard Larsen (formand) og på vegne af bestyrelsen 



 
Add. 1) 
Michael blev valgt enstemmigt som dirigent og referent uden modkandidater. 
 
Til stede var: 
Kurt (141), Nancy, værtinde (143), Metin (145), Else (147), Christina (149), Nikolaj (151), Bo (153), Michael (159), Per 
(161), Martin og Karoline (163) Grete (169 og Crista (171). 
 
Der var modtaget afbud fra: 
Mogens (167). Mathieu og Helle (157). 
 
Følgende gav ikke fremmøde uden afbud: 
Salame/Abir (153), Mathieu og Helle (157), Vermund og Nina (165) samt Grete (169). 
 
 
Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og fuldt beslutningsdygtig. 
 
Add. 2) 
Formanden gav kort beretning: 
 
Bestyrelsen har i årets løb kunnet konstituere sig og planlægge hhv. arbejdslørdag og årets udskudte generalforsamling 
hen over hækkene eller via kommunikation over mail og sms. 
 
Det har været et stille og roligt år om end der var udspillede sig noget af et sceneri ved 4.00-tiden natten mellem 
juleaften og juledag, hvor en flugtbilist blev pågrebet efter at dennes bil haverede i slugten øst for vores bebyggelse.  
Der var politibil med udrykning fra begge retninger, blinkende lygter og gøende politihunde.  
 
Arrangementer og det sociale liv: 
Der har grundet situationen med Covid19 kun været afholdt en arbejdslørdag, vi bestyrelsen valgte at aflyse 
arbejdslørdagen, som skulle have været arrangeret og afholdt i maj. 
Derudover blev der igen for 3. eller 4. gang holdt fastelavn og fundet en kattekonge og -dronning. 
 
Flytninger: (blev ikke meldt ud på generalforsamlingen). 
Der er sket et par ejerskifte, hvor Christina, Storm og Mathilde er flyttet ind i nr. (149), mens Nikolaj, Lærke og 
Sylvester er flyttet ind i nr. 151. Desuden har Grete i nr. 169 lige sat til salg og mon ikke at den kommer til at gå som 
varmt brød, til de udbudte 2.998.000 kr.  
 
Morten (171) indtrådte i bestyrelsen i forbindelse med at Anna Louise og familie fraflyttede nr. 151 i vinters.  
 
Orientering fra Storparcelforeningen og den store Grundejerforening for hele området: 
 
Der har i Storparcelforeningen ikke været aktivitet i dette år og der er ej heller indkaldt til og afholdt generalforsamling 
grundet situationen med Covid19. 
Jeg har overtaget faderskabet for hjertestarten, som var lige ved at skulle tages i brug en enkelt gang. Hjertestarteren vil 
til efteråret blive serviceret med udskiftning af batteri mv.  
 
Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen har holdt en udskudt generalforsamling, men der er ikke 
kommet referat endnu. Jeg deltog ikke selv. 
 
Bestyrelsen stillede tilbage i 2019 forslag om etablering af et ”aktivitets-/picnicområde” på plænen ved petanquebanen.  
Dette er ikke sket og jeg er ikke bekendt med, at udvalget til forskønnelse og vedligeholdelse af de grønne områder har 
valgt at gå videre med dette forslag.  
 
Gymnastikforeningen under Brabrand IF lykkes ikke med at rejse de 35 mio. kr. til realisering af deres planer om 
etablering af et springcenter i Tulip Hus. Der er pt. ingen aktuelle planer. Bygningen er helt eller delvis fredet. 
 
Per Falk etablerede i 2019 hhv. Falkestien samt Per’s Spot. Begge bliver flittigt brugt og der er ikke længere behov for, 
at han slår græs. En del af stigen bliver dog vedligeholdt med græsslågning af grundejerforeningen.  
Han har også haft held med sig dialog med BaneDanmark, som nu efter 6 år er positive for etableringen af en bro, som 
vil skulle forbinde Helenelyst med Årslev Skov på den anden side af Silkeborgvej. Kommunen har dog endnu ikke givet 
tilsagn om at ville finansiere.  
 



 
 
 
Add. 3)  
I kasserens fravær, blev regnskabet forelagt at Kurt (141), som i sin egenskab af revisor også havde revideret regnskabet. 
 
Alt i alt var regnskabet tilfredsstillende med et over skud på 17.117,89 kr. mod forrige års overskud på 15.431,66 kr.  
Det skal dog siges, at udgiften til hækning ved regnskabsårets afslutning endnu ikke var opkrævet og bogført.  
Denne udgiftspost udgår en 6.500 kr. Således at overskuddet reelt kunne have været på 11.617,89 kr. mod de 
budgetterede 10.650 kr.  
 
Det blev enstemmigt besluttet at overfører 15.000 kroner af overskuddet til Flisefonden, som herefter udgør 45.000 kr.  
Flisefonden er en stødpude i forhold til fremtidige udgifter til løbende vedligeholdelse af parkeringspladsen samt 
fremtidig udskiftning af flisebelægningen. En fuldstændig udskiftning af flisebelægningen vil dog forventeligt kunne 
koste en 300.000 – 500.000 kr. Man siger normalt at man skal forvente udskiftning efter 30 år. Men den ser fin ud her 
efter knap 15 år og den forventes at holde længere end blot yderligere 15 år.  
 
Muligheden for at placere de 45.000 kr. i flisefonden i en investeringsforening blev vendt som en mulighed.  
Men der var overvejende stemning for at vi som alternativ undersøgte en ordning med mindre risiko i form af placering 
på aftaleindskud. Formanden (Michael/159) lovede at undersøge nærmere. 
Undersøgelsen viste desværre, at der pt. ikke er mulighed for mere end 0,2% og så er det end ikke afklaret om det kun er 
som indskud på privatkonto. Ikano Bank havde en fastrentekonto med rente på 0,7 – 1,05% med binding over enten 2 
eller 3 år, men pt. lukket for indskud og kun til private. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som i det store hele matchede meget godt med budgettet også på de 
forskellige udgiftsposter.  
 
Add. 4 + 5) 
Budgetfremlæggelse samt behandling af indkomne forslag blev traditionen tro behandlet samlet. 
 
I kasserens fravær varetog Kurt ligeledes budgetfremlæggelsen. 
 
Det blev enstemmigt besluttet at forsætte med uændret medlemskontingent på 500 kr. månedligt (Punkt 5-1 og ikke 5-B), 
som et fremgik af indkaldelsen. Det var også kontingentet på månedligt 500 kr. det forelagte budget var beregnet på 
baggrund af.  
 
Budgettet gav ikke anledning til kommentarer og spørgsmål og grundejerforeningen budgetterer derfor et 2020-
underskud på 850 kr. kroner.  
 
Forslaget fra formanden (Michael/nr. 159) om, at ophæve aftalen om glæsslåning fra næste sæson og lade dennes søn 
(Theodor) på snart 13 år varetage græsslåningen af fællesarealerne til 6.000 kr. mod de jævnfør nyt tilbud fra Buus på 
8.000 kr. blev betinget godkendt mod, at det blev undersøgt, om vi som grundejerforening blev dårligere stillet rent 
ansvars- og forsikringsmæssigt.  
Michael er efterfølgende undersøgt og fået skriftligt svar fra Alm. Brand, som skriver at dette forhold er dækket af 
grundejerforeningens erhvervsansvarsforsikring, som blev oprettet i forlængelse af, at vi etablerede legeplads. Kopi af 
mailkorrespondance er for god ordens skyld vedhæftet referatet. 
 
Add. 6) 
Michael (nr. 159) overgår til sidste år af sin 2-årige valgperiode og byder sig ind som formand, når den nye bestyrelse 
skal konstituere sig.  
 
Christina (149) meldte sig på banen som kandidat til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt ind for en 2-årig periode uden 
modkandidater. Da der ikke var ydereligere kandidater indstillede formanden (Michael/159) Morten (171), der som 
tidligere suppleant indtrådte i bestyrelsen i marts, da Anna Louise (151) fraflyttede. Han blev enstemmigt valgt ind i 
bestyrelsen for en ny 2-årig periode.  
 
Generalforsamlingen har for vane blot at vælge en suppleant til bestyrelsen. 
Martin (163) valgte at lade sig opstille og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.  
 
Add. 7) 
Kurt bød sig til i forhold til at fortsætte som revisor og blev valgt som fortsættende revisor uden modkandidater.  
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Vedr.: Forsikring i forbindelse med havehjælp

abasar@almbrand.dk <abasar@almbrand.dk>
Tir 08-09-2020 15809
Til:  mibilar@hotmail.com <mibilar@hotmail.com>

Alm. Brand Forsikring A/S 
KUNDESERVICE LANDBRUG

Kundenr. 9648753082
Afsendt den: 08.09.2020

Hej

I Alm. Brand er der tegnet en erhvervsansvar hvor hus og grundejer også er dækket. 

 

Hvilke forsikringer har I hos Top Danmark?

 
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail til servicecenter.erhverv@almbrand.dk eller ringe til os
på telefon 57666340.

Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 8.00-16.00

Oplys altid dit policenummer, når du kontakter os.

 

Med Venlig hilsen
Alm. Brand Forsikring A/S
 
Rasmus Kjær Larsen
Kunderådgiver

 
 

 

 

 

Fra: Michael Bisgaard Larsen < mibilar@hotmail.com >

Til: Topdanmark Forsikring A/S < kundeservice@topdanmark.dk > , almbrand@almbrand.dk < almbrand@almbrand.dk
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>
Cc: "morten.doctor@gmail.com" < morten.doctor@gmail.com > , Christina Nexø Drud < xina_nexo@hotmail.com >
Dato:  06.09.2020 16:02
Emne: Forsikring i forbindelse med havehjælp
 

Hej	TopDanmark	og	Alm.	Brand
	
Jeg	sidder	som	formand	i	Grundejerforningen	Skovly	(Helenelyst	141	-	171)	i	Brabrand.
	
Vi	har	forsikringer	gennem	jer	begge	hhv.	hus-	og	bestyrelsesansvarsforsikring	i	TopDanmark
med	kundenummer	3240800	og	Erhvervsansvarsforsikring	i	Alm.	Brand	med	kundenummer
9648753082.
Vi	har	pt.	et	anlægsgartnerfirma	Ql	at	forestå	græsslåning	af	vores	fællesarealer.	Nu	er	min
snart	13-årige	dreng	interesseret	i	at	tage	over	på	denne	opgave	fra	næste	sæson.	
Er	der	noget	særligt	vi	skal	være	opmærksomme	på	rent	ansvarsmæssigt	og	ikke	er	eller	vil
skulle	have	forsikring	på?
	
Mvh.	
Michael	Bisgaard	Larsen
Helenelyst	159
8220	Brabrand
Mobil	23820781
	
 

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11
Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Er du ikke den tiltænkte modtager af denne mail, beder vi dig venligst informere Alm. Brand via afsenderadressen og slette mailen.
Videredistribution af indholdet er ikke tilladt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager uanset indholdet og eventuelle bilag.


