
Generalforsamling i Grundejerforeningen Skyttebjerg 28. februar 2013 

Referat 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Henrik Fænøe. 
Referent: Inger-Lise Andersen. 
Dirigenten konstaterer, at mødet er lovligt og rettidigt indkaldt. 
2. Indlæg om solceller ved Michael Ekvall fra elselskabet VERDO. 
 Ekvall præsenterer firmaet som et multiforsyningsselskab (el, vand, varme), der 
leverer grøn energi på basis af træflis fra Ghana.  
 Han opregner tre typer solceller: monokrystallinske (sorte, højtydende, dyre), 
polykrystallinske (blålige) og tyndfilmspaneler (billigere, holder ikke så længe). 
 Anlæggets effekt afhænger af solstråling, geografisk beliggenhed, orientering i 
forhold til verdenshjørner samt hældning af panelet. 
 Anlægget kan variere i ydelse, er bedst i Skagen, på Bornholm eller Anholt. I lettere 
overskyet vejr skaber den diffuse indstråling også strøm. En hældning på 20 grader betyder, at 
anlægget ikke skal renses; men under 20 grader behøves rensning for pollen, blade etc., helst 
med regnvand for at undgå kalk. 
 Da en beboer gør opmærksom på, at vi ikke kan komme til at se, om vand siver ind, 
svarer Ekvall , at det er klogest at udskifte tagpappen på  gamle tage i forbindelse med 
anskaffelse af solcelleanlæg. 
 Man bør klippe træer ned, undgå skygge. Hvis skygge rammer en del af anlægget, 
kan den blokere for andre dele af panelet. Hvis der sker udfald, kobles den del fra. 
 Panelerne producerer jævnstrøm. Vekselretteren / inverteren omformer til 
vekselstrøm. Vekselretteren er det ømme punkt. Den holder 10-15 år, mens solcellerne lever 
op til 35 år. 
 Der er ingen begrænsning for, hvor mange kwp man må sætte op. 6 kwp er det 
almindelige. 
 Man skal via leverandøren anskaffe en ny elmåler. 
 På en varm sommerdag bruger man kun 20-25 % af strømmen (regeringen  mener 
 40 %). Man har mulighed for at modregne det i husstandens forbrug og sælge den 
overskydende strøm til elnettet.. 
 Et anlæg tjener sig ind på 15-20 år hvis investeringen ikke skal forrentes. 
 Solcellerne er produceret i Kina og sendes til Tyskland eller Danmark for at blive 
samlet. Inverteren er østrigsk, vejer 40 kg. 
 Der er 24 måneders reklamationsret. VERDO yder 20 års garanti på alt (minimums-
binding 1 år), og ejeren får en halvårlig mail om anlæggets tilstand. 
 Verena Jensen, Sk.bj 55, spørger om varmepumpe og jordvarme og får en kort 
forklaring. Ekvall henviser desuden til firmaets hjemmeside (Verdo.dk) 
 Kurt Rosengreen, Sk.bj 1, spørger, om han skal fjerne is og sne fra taget, som jo kun 
har en hældning på 8 grader. Ekvall svarer nej. Sneen bliver også liggende på tage med 20 
graders hældning. Varmen fra anlægget vil efterhånden smelte sneen. 
 Orienteringen bliver fulgt med stor opmærksomhed. Stof til eftertanke. 
 



3. Beretning om Grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra 
underudvalg og beretning om postkassesagen. 
 Sekretærens beretning ved Sofia Schou. 
 Sofia Schou fremlægger beretningen, da formand Tommy Engedal Kronborg er 
forhindret i at deltage. Hun kommer nærmere ind på spørgsmålet om hegn og dermed 
tolkningen af deklarationen A 1377, der i starten af teksten ”angår hegn mod vej og sti”, men 
slutter med at: ” I øvrigt må andre typer hegn end levende hegn ikke opsættes uden forud 
indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen”.  
 Grundejerforeningens Bestyrelse har ønsket at være helt klar over om hegn mod fællesarealer 
var indbefattet.  Kommunalbestyrelsen har påtaleretten og har skriftligt præciseret at  alle 
hegn i bebyggelsen, også dem mod fællesarealer skal være  levende hegn ( liguster i følge 
Grundejerforeningens bestemmelse -referentens tilføjelse).  Se Hjemmesiden under 
”Vedtægter”. 
 Grundejerforeningens bestyrelse orienterer beboere, der ikke overholder 
vedtægterne, samt ejendomsmæglere og nye beboere, så evt. ulovlige hegn (og udhuse) kan 
blive udskiftet (fjernet). 
 Følg med i Nyhederne på hjemmesiden. Fx har Bestyrelsen advaret om lukning for 
vandet, da  et vandrør i vejen var sprængt. Man kan tilmelde sig, så man får en mail, hver gang 
der er vigtigt nyt. Tilmeldingen sker under ”Nyheder”. 
 Bestyrelsens telefonnumre findes på Hjemmesiden, men man kan også sende en 
mail, se under punktet ”Kontakt”. 
 Brug også Hjemmesiden, hvis man f.eks. har maskiner at låne ud til havearbejde, eller 
hvis man søger hjælp til græsslåning. På Hjemmesiden annonceres også årets arrangementer. 
 Sofia Schou takker Bestyrelsen for et godt og arbejdsomt år med. en masse ulønnet 
arbejde.  
 

 Fællesarealer ved Benedicte Deiborg. 

 Gartner Marcos greenkeeper har gjort et grundigt arbejde, så græsarealerne er 

blevet kraftigere. Det hjælper også, at han bruger håndklipperen i stedet for den store 

maskine. 

 Rundt om foregår der beskæring og fjernelse af stød. Benedicte Deiborg kunne godt 

tænke sig flere løgplanter i bede og plæner. 

 Arealet Skyttedal 2-4 skal have en gennemgribende omgang med fjernelse af buske 

og anlægning af plæner i stedet. 

 Mange af hækkene er meget gamle, og hvor de er gået ud, skal planterne udskiftes. 

 Mandag den 8. april foregår den store afhentning af haveaffald.  Som sædvanlig 

henstilles til, at affaldsbunkerne samles i P-lommerne. Det sparer både tid og penge, når 

vognmanden kun skal samle op og feje på færre steder.  

 Arrangementer ved Lis Engdahl. 

 Ved Fastelavnsfesten i 2012 var der mange udklædte børn og også nogle udklædte 

voksne. Efter tøndeslagningen hyggeligt samvær med hjemmebag, godteposer og kædedans. 



 Svampeturen i oktober fandt sted i koldt, fugtigt vejr, men en lille sej gruppe holdt 

ud, og der blev fundet mange forskellige svampe. Tak til den kyndige leder Ole Lyshede, som også 

gerne stiller op til næste år. 

 Juletræsfældningen kan ikke længere foregå det gamle sted; men Bestyrelsen havde 

arrangeret at man i Sandbjerg hos Jesper Witzke  den 16. december mellem 11 og 13 kunne finde 

sig et træ og fælde det. Der var også gløgg og æbleskiver, og der kom rigtig mange gæster. 

 Postkassesagen ved Søren Hansen. 

Den har stået på siden 2011, og den er slet ikke afgjort endnu. Striden om, hvorvidt postkasserne 

skal anbringes i skel eller ude ved fællesstien, opstår fordi flere huse ligger i skel og har et stykke 

fællesareal foran sig.  

 Trafikstyrelsen var 27.10.2011 enig med Post Danmark, men da Grundejerforeningen 

ankede sagen hos Trafikstyrelsen, fik den tre dage senere den besked, at postkasserne på huse, 

der ligger i skel, kan forblive på den nuværende placering, såfremt der er fri og uhindret adgang til 

ejendommene. I en skrivelse til beboerne 03.11.2011 understregede Bestyrelsen, at postkassen 

ved disse ejendomme IKKE skulle anbringes fritstående i forhaven. ”Forhaven er jo på disse 

matrikler som bekendt et udlånt fællesareal.”   

   Søren Hansen siger, at vi troede, vi havde forstået det rigtigt; men Post Danmark 

mener noget andet. Han gør rede for de seneste tiltag, hvor Post Danmark har været rundt at 

fotografere vejens huse og arealerne foran dem. I deres seneste skrivelser til de pågældende 

beboere opererer Post Danmark med udtryk som ”såkaldt fællesareal”, ”havegang” og hævder, at 

beboerne har tiltaget sig en ”eksklusiv rådighed” og anlagt en ”privat have”, således at det 

matrikulære skel skulle være uden betydning. Ifølge Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr.727 skal 

omdeleren kunne aflevere post uden at bevæge sig ind på ejendommen; så når / hvis jorden foran 

huset er privat, skal postkassen flyttes ud.  

 Efter Søren Hansens indledning følger en særdeles livlig debat, dels om eksempler på 

Post Danmarks inkonsekvens og uholdbare påstande, og dels om, hvordan Bestyrelsen og 

beboerne skal / kan reagere. Flere af beboerne har allerede gjort indsigelser, og Søren Hansen får 

fortjent ros for sine klare svar til Post Danmark. 

 Selv siger han, at han kun har skrevet om det generelle. Nogle har privatiseret 

grunden foran huset. Men Grundejerforeningens regler skal overholdes. 

 Jesper Stenz, Sk.bj 29, opfordrer til, at vi lægger vores korrespondance ud på nettet 

til orientering for alle, og Merete Nør, Sk.d 34, tilslutter sig. Vi bør samle brevene på hjemmesiden. 

Der er hverken hoved eller hale i Post Danmarks adfærd. Der mangler også klagevejledninger. Hun 

foreslår en advokat, og at vi alle forlanger aktindsigt. 

 Claus Mørch, Sk.d 60, finder, at nogle af postvæsnets synspunkter er rigtige, og gør 

opmærksom på, at advokatbistand kan blive meget dyr. Har vi ikke kørt den sag længe nok? 

 Jesper Stenz: Vi har fået den ene tidsfrist efter den anden. Post Danmarks grundlag 

er temmelig tyndbenet. 

 Merete Nør foreslår en prøvesag, der så kan danne mønster for andre. Men hun 

understreger også, at vi må rydde op foran husene. 



 Ordstyreren spørger, om Kommunen kan gå ind i sagen. Men Søren Hansen kan 

oplyse, at det har Kommunen ikke villet i en tilsvarende sag. Kommunen behandler stadig vores 

sag, som afgøres i uge 10. Han spørger, om vi  skal kontakte en advokat for at få en idé om, 

hvorvidt vi har en god sag. 

 Det er svært at konkludere noget ud fra denne diskussion. Nini Scharling, Sk.d. 54, 

foreslår et specielt postkassemøde og vil gerne omdele indbydelser. 

 Både Benedicte Deiborg, Sk.bj 51, og Mette Brønden, Sk.bj 73, synes, vi må se at 

komme videre, og Claus Mørch maner til besindelse. 

 Sagen kan i øvrigt ikke afgøres kollektivt, fordi nogle af beboerne ikke er part i den. 

Post Danmark har en fordel ved, at den oprindelig generelle sag nu er en hob individuelle sager.  

 Det besluttes at Bestyrelsen selv må overveje sine næste skridt i sagen. 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab, ved kasserer Søren Hansen. 

Se det omdelte ark. 

 Regnskabet for Grundejerforeningen kommer ud med et overskud på ca. 558 kr mod 

et budgetteret overskud på 200 kr. Afhentning af haveaffald blev lidt dyrere end budgetteret; men 

det modsvares af besparelser på de øvrige poster. 

 Regnskabet for fællesarealerne var budgetteret med et overskud for året 2012 på 

200 kr, men endte med et overskud på 17.948 kr. Årsagen til det regnskabsmæssige overskud er, 

at enkelte ekstraarbejder blev udskudt fra 2012 til 2013 (samt at penge afsat til uforudsete 

reparationer ikke blev brugt). 

 Regnskabet godkendes. 

5. Behandling af evt. fremsendte forslag udgår. 

6. Forelæggelse af budgetforslag, ved kasserer Søren Hansen. 

Se det omdelte ark. 

 Der foreslås et uændret kontingent og dermed uændrede indtægter. På 

Grundejerforeningens budget er medtaget en projektor til brug ved generalforsamlinger og 

møder, idet vi ikke må anvende kirkens projektor. Ellers ligner budgettet det fra 2012, med et 

overskud på 100 kr. For fællesarealerne er den væsentligste afvigelse fra sidste år, at der er afsat 

25.000 kr til at få ryddet beplantning og anlægge græs på fællesarealet ved Skyttedal 2-4. Der er 

budgetteret med et lille overskud på 445 kr. 

 Budgetforslaget godkendes. 

 7. Valg af bestyrelse (7 grundejere). 

 Formand Tommy Engedal Kronborg går af, Søren Hansen og Søren Dorph Petersen 

genvælges. Sofia Schou, Benedicte Deiborg, Lis Engdahl og Merete Nør er ikke på valg.(Bestyrelsen 

har efterfølgende konstitueret sig med Søren Dorph Petersen som formand). Nini S. Feddersen, 

Skd. 54, melder sig, men vil ikke være formand. Valgt.  

8. Valg af 2 suppleanter. 

  Merete Broksø vælges.  

 



9. Valg af 2 revisorer. 

 Thomas Fischer og Niels Vilhelmsen genvælges. 

1o. Valg af revisorsuppleant.  

 Ingen melder sig. 

11. Eventuelt. 

 Ole Lyshede, Bavnestien 3, vil gerne arrangere årets svampetur. Interesserede kan 

tilmelde sig hos Sofia Schou, via hjemmesiden (under ”Kontakt”). Sofia giver så besked, når en 

dato er fastlagt. 

 Stor tak til de tre sneryddere Kurt, Erik og Torben! 

 Lis Engdahl: Husk at tænde vejbelysning. Man kan få lysfølsomme sparepærer, der 

selv tænder og slukker efter lysforholdene. Pris 200 kr., forsendelsesafgift 85 kr. Skal ikke 

forveksles med følere, der tænder lys, når nogen kommer forbi.  

 Søren Hansen erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for fremmødet. 

    Inger-Lise Andersen  

 

 

Dato: 28.2.2013 

 

--------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

Formand    Dirigent  

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand   Søren Dorph-Petersen  Rundforbivej 163 

Sekretær   Sofia Schou  Skyttebjerg 85 

Kasserer   Søren Hansen Skyttebjerg 23 

Tilsynsførende for fællesarealer  Benedicte Deiborg Skyttebjerg 51 

   Lis Engdahl  Skyttedal 30  

Øvrige medlemmer  Merete Nør   Skyttedal 34 

   Nini S. Feddersen Skyttedal 54 

Suppleant   Merete Broksø Skyttebjerg 45 

 


