
Referat af ordinær generalforsamling samt efterfølgende konstituering i Skovskiftes Grundejerforening 
 

Bestyrelsen takker for fremmødet og den generelle tillid, som generalforsamlingen udtrykte for 

bestyrelsens arbejde i det forgangne år. 

1: Birgit Ingeman svang dirigentstokken. 

2: Formanden, Per T. Jepsen fremlagde den udførlige beretning, og nogle af emnerne blev efterfølgende 

vendt igen og kommenteret. Se bemærkninger sidst i referatet 

3: Marie Bjerrum fremlagde regnskabet for det forgangne år samt  budgettet for det kommende år. Begge 

dele blev godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen. 

5: To af  bestyrelsens medlemmer blev genvalgt og ny i bestyrelsen efter Kamma Zarrahn, som ikke 

ønskede genvalg,  blev Inga Hald 

6: John Mols blev valgt til suppleant efter Inga Hald som indtræder i bestyrelsen. 

7+8: Revisorer Gunnar Steffensen og Grethe Krogh, samt suppleant Sten Lund blev alle genvalgt. 

9: Indkomne forslag: Ingen. 

10: Evt.  Bestyrelsen modtog med tak ros for veludført indsats og arbejde i det forgangne år. 

Øvrige bemærkninger 

Stofa TV og Internet: 

Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med resultatet og anlægsarbejdet.  Der blev fra 

generalforsamlingen opfordret til, at ubrugte tag-antenner blev nedtaget ved først kommende lejlighed til 

gavn for udsigt m.v. 

Opfordringen er hermed videregivet. 

Det blev fra bestyrelsen oplyst, at såfremt man havde problemer eller spørgsmål vedr. regninger m.v., skal 

grundejerne selv rette direkte henvendelse til Stofa. 

Arwos affaldssortering m.v. 

Arwos har senest udsendt nye klistermærker til alle grundejere, da der er problemer med sorteringen. Det 

er specielt udlejningshusene som oplever problemer med at der sorteres forkert. John Mols informerede 

om sine erfaringer, og mener ikke at det vil hjælpe meget. Turister fra andre lande har andre regler i deres 

hjemlande og byer og de gør sikkert hvad de kan…. 

Vinter rennovation. Arwos har tilbudt opsætning af vintercontainer ved campingpladsen for ekstra 4000,-. 

Den ide har bestyrelsen afvist. Og generalforsamlingen er af samme holdning. Vi forventer, at de opsætter 

en nødcontainer neden for bakken, hvis de ikke kan komme op p.g.a. sne og is som tidligere. 

Økonomi: 

Det blev foreslået, at bestyrelsen til næste generalforsamling bør fremsætte forslag om 

kontingentforhøjelse – eksempelvis med 100 kr eller mere om året i en årrække eller lade det 

pristalsregulere for at styrke kassebeholdningen. Forslagene er taget til efterretning af den nye bestyrelse. 



Diverse: 

Ny forpagter fra Loddenhøj til kiosken 2018. Der blev udtrykt bekymring for åbningstider. 

Brug de sociale medier. Facebook, Skarrev.com o.s.v. Der er masser af nyttig information. 

Husk arbejdslørdag den 3 Juni og tak for indsatsen! 

Der er planer om et loppemarked i hele området, nærmere information følger. 

 

Konstituering: 

Den nye bestyrelse har efter generalforsamlingen den 31.05.2017 konstitueret sig på følgende måde: 

 

Formand:  Per T Jepsen 

Kasserer:   Marie Bjerrum 

Sekretær:  Claus Madsen 

Øvrige:  Inga Hald og Bent Frederiksen 

 

Referent: Claus Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


