
Bestyrelsen i grundejerforeningen Skovly indkalder i henhold til vedtægternes § 6.1 til foreningens 
ordinære generalforsamling, som i år afholdes tirsdag den 19. april kl. 19.30 hos Christina i 
Helenelyst nr. 149, 8220 Brabrand. 

I overensstemmelse med vedtægterne § 6.2 er dagsordenen følgende: 

Brabrand, den 27. marts 2022 
Michael Bisgaard Larsen (formand) og på vegne af bestyrelsen 

Referat: 

Medlemmer: 

141: Kurt (udeblev uden afbud) 
143: Deltagelse af Lars 
145: Deltagelse af Metin 
147: Else (udeblev uden afbud) 
149: Deltagelse af Christina 
151: Deltagelse af Nikolaj 
153: Deltagelse af Anika  
155: Afbud modtaget fra Salame 
157: Deltagelse af Helle 
159: Deltagelse af Michael 
161: Afbud modtaget fra Per 
163: Afbud modtaget fra Martin og Karoline 
165: Ninna (udeblev uden afbud). 
167: Mogens (udeblev uden afbud) 
169: Deltagelse af Kirstine 
171: Deltagelse af Frederik og Stephanie  

1. 
  
2. 
   
   
3. 

4. 

5. 
  
6. 

7. 

  

8. 

  
    

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) 
v/kasserer Mogens Bak Nielsen 

Behandling af indkomne forslag (Ingen modtaget før eller efter fristen den 15. februar) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for samme (der vælges blot en suppleant) 
  

Christina og Martin (som indtrådte i bestyrelsen, da Morten flyttede i december 2021) er på valg,        
mens Michael overgår til sit 2. år, af sin 2-årige valgperiode. 

Der skal vælges en suppleant - Martin var suppleant indtil han indtrådte i bestyrelsen i december 2021. 

Valg af revisor 

Kurt har været revisor i det forgangne år og vi får fortsat brug for en revisor. 

Eventuelt 

Ønskede diskussioner 
Fremtidigt behov for ladestationer (Tinna og Lars i nr. 143) 
Kan deres spares ved at udskifte til LED-pærer? (Helle i nr. 157)

 



Add. 1) 

Formanden (Michael) tilbød at varetage dirigent- og referentrollerne og blev ensstemmigt valgt uden modkandidater. 

Det blev konstateret at indkaldelsen var i overensstemmelse med vedtægterne.  
Der var ingen indkomne forslag til behandling og afstemning og således ikke modtaget fuldmagter såvel som der ej 
heller var det fornødne fremmøde, for at kunne have været beslutningsdygtig i den henseende.  
(Medlemskontingentet forblev uændret). 

Add. 2) 

Michael kunne berette at det havde været et stille og roligt år med de traditionelle 2 arbejdsweekender. 

At der ikke havde været holdt egentlige bestyrelsesmøder - blot var kommunikeret over hæk og mail.  

Der havde været indkaldt til og afholdt en ekstraordinær generelforsamling sammenfaldende med efterårets 
arbejdslørdag, hvor det blev besluttet at anlægge en udvidelse af parkeringsarealet på østsiden af affaldsøen ved 
Helenelyst nr. 165. 

Helenelyst nr. 153 og 171 var blevet solgt og med indflytning af hhv. Anika med 3 delebørn samt Frederik og Stephanie 
med deres første barn på vej til 27. juni isch.  

Den 25. april afholdtes generalforsamling i Storparcelforeningen og datoen for generalforsamling i hele områdets 
grundejerforening var ukendt (men er via helenelyst.net annonceret til tirsdag den 24. maj). 

Add. 3) 

I fravær af henholdvis kasseren og revisoren (Mogens og Kurt) fremlagde Michael regnskabet. 
Årets overskud blev på knap 1.000 kr mod budgetterede knap 8.000 kr. Differencen kan primært forklares ved, at det i 
efteråret blev vedtaget at bekoste 16.525 kr. på en mindre udvidelse af parkeringsarealet. Såvel som vi blot er blevet 
afkrævet og har betalt halvdelen af den budgetterede udgift til renovation (6.350,35 af 13.000 kr.). Årsagen til dette skal 
nok findes i, at der ved overgang til Kredsløb er blevet ændret på opkrævningsperioder. 

Storparcelforeningen valgte sidste år at nedsætte vores kontingentopkrævning med 100 kr. årligt pr. husstand efter at vi 
havde lagt budget. Dette har også påvirket resultatet positivt med 1.600 kr.  

Årets resultat er godkendt  

Add. 4) 

Det var også Michael som gennemgik budgettet for 2022.  
Budgettet tager udgangspunkt i uændret månedligt kontingent på 500 kr. pr. husstand, som vil resultere i et budgetteret 
overskud på knap 5.000 kr.  
Udgiftsposterne er i det store hele som vi kender det, kasseren har dog grundet stigende elpriser budgetteret med 12.000 
kr. i udgift (mod 9.000 kr. i 2021regnskabsåret). Der er også budgetteret med det dobbelte i renteudgifter (1.200 kr. mod 
600 kr. i 2021 regnskabsåret). 

Budgettet med det uændrede budget blev godkendt. 

Add. 5)  

Der var ikke modtaget forslag til behandling. 

Add. 6)  

Der var ikke modtaget opstillinger eller anbefalinger til kandidater til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. 

Christina ville gerne fortsætte og blev genvalgt til en ny 2-årig periode. 
Nicolaj lod sig opstille og blev enstemmigt valgt uden modkandidater og ligeledes for en 2-årig periode. 
Michael går ind i hans 2. år af sin valgperiode. 

Metin tilbød at blive suppleant og blev enstemmigt valgt uden modkandidater. 

Add. 7) 

Kurt som gennem de seneste år har været vores revisor var fraværende. Michael havde ikke forinden haft en føler ude i 
forhold til, om han gerne ville fortsætte. Men da der ikke var nogen på generalforsamlingen som havde et ønske om at 
blive ny revisor, så kunne vi enstemmigt genvælge Kurt.  

http://helenelyst.net


Add. 8) 

Der vil på sigt med overvejende sandsynlighed blive behov for etablering af fælles ladestandere.  
Det blev besluttet at undersøge muligheder og priser nærmere for i første omgang en dobbelt ladestander. 
Lars tilbød at undersøge dette nærmere med henblik på at komme med et forslag til behandling på næste års 
generalforsamling.  

Vi diskuterede også belysning - dels om der er nok på parkeringspladsen og om vi med fordel kan udskifte til LED-pærer 
i fællesbelysningen. Vi gør ikke noget i forhold til at etablere ekstra belysning, men Lars har lovet via elektriker at 
undersøge pris/besparelser mv. ved at udskifte til LED pærer.  

Lars orienterede om, at der den 17. maj ville komme ekstraordinær aktivitet hos ham og Tinna, da de har sølvbryllup 
denne dag.  

Brabrand, den _________   2022 

     
—————————————- —————————————— 
 Referent, Michael      Vært, Christina    


