
 Generalforsamling i grundejerforeningen Skyttebjerg/Skyttedal 

 25. marts 2010. 

 

 1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Henrik Fænøe. 

Referent: Inger-Lise Andersen. 

 

 2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forgangne år / 

beretning fra underudvalg. 

 Asfaltering, snerydning og frostskader. Formand Tommy Engedal Kronborg  

meddeler, at parkeringslommerne er blevet asfalteret med nyt slidlag. Han omtaler 

derefter, at der har været snerydningsproblemer. Det er beboernes ansvar at rydde 

parkeringslommerne og parkere, så renovationsfolk, postbude, samt udrykningskøretøjer 

kan komme frem. 

 Formanden opfordrer desuden beboerne til at undersøge, om deres forsikringer 

dækker frostsprængninger i stikledninger for vand og kloak, jævnfør erfaringer fra 

frostsprængning i rækken 45-55 fornylig, og henviser til lovgrundlaget på hjemmesiden, 

deklaration C372 og D464. 

 Aktiviteter. (Lis Engdahl). Fastelavnsfesten 2009 og juletræsturen var vellykkede, 

hvorimod fastelavnsfesten 2010 blev aflyst, da alt for få tilmeldte sig. Samme dag holdt 

kirken fastelavnsfest, dog ikke på samme tidspunkt. Måske er det en idé, at også de 

voksne møder udklædt næste år. 

 Løbeklubbens træning ligger onsdage kl. 20.30, møde ved vejmidten. Bestyrelsen 

foreslår, at beboere tilmelder sig Danske Bank Grønne Mil løbet den 15. august i Sorgenfri 

slotshave. Man kan nøjes med at komme med madkurv og klappe ad løberne. Måske en 

ny aktiv form for sommerfest? Der er cirkus og jazz musik. Børnene behøver ikke at træne 

i forvejen. De kan sagtens klare en distance på 1 eller 2 km. 

 Hjemmesiden (www. Skyttebjerg.dk).  På grund af den fornyede og forbedrede 

hjemmeside vil Skytten fremover kun udkomme to gange om året. Lovstof og oplysninger 

om tilbygninger er lagt ind. Skyttebjergs historie i form af hæftet ”Skyttebjerg gennem 30 

år” ligeså. Bestyrelsen efterlyser  fotografier, gamle som nye, der kan være relevante for 

hjemmesiden. Bestyrelsen har CD’er til fotos ved behov, kan også godt scanne 

papirbilleder, hvis de ikke foreligger elektronisk.       



 Hjemmesidens opslagstavle fungerer og kan benyttes som et forum for fx salg, 

bortgivelse af ting, tilbud om hundeluftning o.lign. Inger-Lise Andersen, Skbj 33, foreslår, 

at der her også gives besked om nye beboere. 

 Der er på hjemmesiden mulighed for at vælge profil og få mail hver gang der er nyt 

fx under opslagstavle eller begivenheder., samt  fx at modtage Skytten elektronisk. 

 Fællesarealer. (Benedicte Deiborg). Stort set alt det planlagte arbejde er 

gennemført. Frosten medførte dog, at et par småting blev udskudt. 

 Sanne Berner, Skd. 52, undrer sig, absolut positivt Interesseret, over at de fleste 

opgaver på fællesarealerne ligger på Skyttebjerg. BD svarer, at på Skyttedal er arbejderne 

udført  tidligere. 

 Ingen yderligere bemærkninger.  

 Dirigenten konstaterer, at beretningen kan godkendes. 

 

 3. Regnskab. 

 Søren Hansen præciserer indledningsvis, at regnskabet er opdelt i 

grundejerforening og fællesarealer. Beboere på vejenes sydøstside betaler kun til 

grundejerforeningen. 

 Budgettet for 2009 har stort set holdt. Afhentning af haveaffald blev ikke nær så 

omfattende som antaget. Opkrævning af gamle restancer har også hjulpet, og Joan Maj 

Nielsen har arbejdet ulønnet på SKYTTEN (applaus). 

 Også for fællesarealerne ligger udgifterne under det budgetterede. Asfalteringen er 

bogført, selv om kommunen ikke kunne bekvemme sig til at fremsende faktura i 

regnskabsåret.   

 Resultatopgørelsen for fællesarealerne bliver  ÷13.425 i stedet for  ÷74.075. 

  De vigtigste årsager til afvigelsen i forhold til budgettet er: 

Større indtægter i form af restancer  ca.   5.000kr 
Billigere asfaltering af P-pladser   ca. 17.000kr 
Færre udgifter til rottesikring    ca.   3.000kr 
Ingen udgifter til bogføring (ulønnet)  ca.   6.000kr 
Udsatte gartnerarbejder (fliser, gelænder)  ca. 16.000kr 
Besparelser på gartnerarbejder   ca. 11.000kr 

  

Ingen spørgsmål. Regnskabet godkendes. 

 



4. Behandling af fremsendt forslag. 

            Bestyrelsen fremsatte følgende forslag til godkendelse:  

Nyplantning af hæk mod fællesarealer, vej og sti må alene ske med hæk af typen 

liguster. 

 Forslaget blev fremsat af hensyn til bevarelse af kvarterets ensartethed og skal 

gælde fremadrettet. 

Carsten Erichsen, Skyttebjerg 19, deklamerer (med et glimt i øjet) sin indsigelse, 

idet han foretrækker levende hegn (som på vejenes sydøstside). BD indskyder, at 

kommunalbestyrelsen har vedtaget, at ”levende hegn” = liguster (modsat plankeværk). 

 Bodil Østergaard, Bavnestien 3, spørger, om det gælder begge sider af 

 vejene, og formanden svarer, at det fremsatte forslag kun gælder for rækkehussiden af 

Skyttebjerg/Skyttedal. 

            En afstemning blandt de obligatoriske medlemmer om liguster som hækplante 

giver 10 for, 1 imod og 3 neutrale. 

 Forslaget er således vedtaget. Det vil blive indskrevet i foreningens lovgrundlag i 

lighed med tidligere beslutninger vedrørende vedligehold af fællesarealerne, truffet på en 

generalforsamling d. 21. 03. 1990.  

 

 5. Budgetforslag. (Søren Hansen). 

 Der er tale om ganske små justeringer i forhold til 2009 og et budgetteret underskud 

på 2400 kroner for grundejerforeningen.    

 For fællesarealerne er der ved budgetteringen tilstræbt balance, og i år er der 

derfor 

ikke afsat midler til ukrudtsbrænding mellem  fliserne. Beboere opfordres til at bortluge 

græs mellem fliserne, da græsrødderne ødelægger flisebelægningen. Kun få beboere 

overkommer at luge der. Inger-Lise Andersen, Skbj 33, indskyder, at der forsvinder jord 

ved lugning, så fugerne skal have nyt grus/sand. 

 Budgettet godkendes. 

 

 

 

 



 

 6. Valg af bestyrelse. 

 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg og modtager genvalg. Ingen modkandidater. 

Genvalg af Sofia Charlotte Schou, Skb. 85 

         Benedicte Deiborg, Skb. 51 

                   Lis Engdahl, Skd. 30 

         Merete Nør, Skd. 34. 

 

 7. Valg af 2 suppleanter. 

 Der mangler 1, men da ingen melder sig, konkluderer formanden, at vi klarer os 

med 1 suppleant. 

 

 8. Valg af 2 revisorer. 

 Thomas Fischer, Skb. 31, og Niels Vilhelmsen, Skb. 43, fortsætter. 

 

 9. Valg af revisorsuppleant. 

 Ingen melder sig. 

 

 10. Eventuelt. 

 Carsten Erichsen spørger om det uvarslede tidspunkt for asfalteringen, hvor der 

opstod problemer med at flytte bortrejste beboeres biler (deriblandt hans egne). Egentlig 

ingen forklaring. Måske var der pludselig plads i firmaets kalender. 

 Lige så brat foregik for nylig moderniseringen af kloakledningerne. Folk blev 

nærmest  taget på sengen. 

 Sanne Berner, Skd. 52, takker spontant Joan Maj Nielsen for at arbejde med 

udgivelsen af SKYTTEN uden beregning, gode naboer for at rydde sne, og endelig også 

dirigent og referent.  

Inger-Lise Andersen, Skbj 33, vil også her takke Kurt Rosengreen og Erik Petersen 

for at rydde snedækte fortove med deres fejemaskine helt op til Skyttebjerg 45. 

Inger-Lise Andersen gør iøvrigt opmærksom på, at man ved udskiftning af 

hækplanter skal passe på de nedgravede elledninger (der kan mangle dækbånd, som 

angiver, hvor de ligger). 



  

  

 Der er kommet frostskader i vejbanen; men BD meddeler, at vejen desværre er 

nedprioriteret. 

 Sluttelig nævnes kommende store cykelløb, bl.a. ad Rundforbivej (Post Danmark 

Rundt 2010 og Verdensmesterskabet i Landevejsløb 2011).  Det vil tiltrække masser af 

folk og sikkert give trafikproblemer. 

 

 Vigtigt! Datoen for den store afhentning af haveaffald er mandag den 19. april. 

Affaldet anbringes på P-pladserne i rækkehussiden. Undgå venligst at sprede affaldet, da 

det fordyrer afhentningen, når vognmanden skal stoppe mange steder og feje. NB. Affald  i 

plast- og papirsække afhentes ikke.  Store trærødder stilles for sig. 

 

   Inger-Lise Andersen 

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 

Formand     Tommy E. Kronborg  Skyttebjerg 15,    

sekretær     Sofia Schou   Skyttebjerg 85,   

Kasserer      Søren Hansen   Skyttebjerg 23,    

Tilsynsførende for fællesarealerne  Benedicte Deiborg  Skyttebjerg 51,  

Tilsynsførende for fællesarealerne  Lis Engdahl   Skyttedal 30,   

Medlem     Søren D. Petersen  Rundforbivej 163,  

Medlem     Merete Nør   Skyttedal 34, 

 

Suppleant    Joan Maj Nielsen  Skyttedal 8 

    

 


