
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slagkrogen 

Onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 i Hus88 Blangstedgård 

 

Det indbudte møde med Energi Fyn angående fibernet, blev desværre aflyst. De ringede kl. 16.00 

og meddelte at de ikke ønskede at deltage alligevel. Der blev stillet lidt spørgsmål til formanden der 

svarede efter bedste evne. Har man yderligere spørgsmål kan man kontakte Sabrina Lykke på tlf. 63 

17 25 84 eller mobil 21 32 55 81. Man kan også sende en e-mail til sslv@energifyn.dk  

Har man allerede tilmeldt sig, kan man hente en magnet til at sætte på postkassen og dermed 

reklamere lidt overfor naboerne og få dem med på vognen. Det er nu man skal tilmelde sig. 

Magneten kan afhentes hos Knud-Erik i nr. 112. 

1. Valg af dirigent: Ib Ketelsen valgt. 

2. Godkendelse af dagsordenen: Tidsfrister er overholdt. To stemmetællere valgt. Dagsorden 

godkendt. 

3. Bestyrelsens beretning for 2019: Vi har i årets løb afholdt 5 møder. Kontingent 

administrationen er ved begyndelsen af 2020 overgået til en anden bank, og alle skal derfor 

tilmelde sig betalingsservice igen. Regningen bliver ikke automatisk betalt. Årets Sankthans 

fest var godt besøgt. De to legepladser er renoveret og malet. Buske mm. Er fjernet ved den 

ene. De buske og træer der blev ytret ønsket fældet på generalforsamlingen 2019, har vi 

været i dialog med Kommunen om. De ønsker ikke at fælde yderligere, og hvis grundejerne 

føler sig generet af den kommunale beplantning, skal man selv kontakte Park og Vej. Knud-

Erik har et direkte nummer til vores kontaktperson. Der har i årets løb været opsat 2 

containere til haveaffald. De har været flittigt brugte, alligevel smides der flere steder affald 

i området. Dette er ikke godt nok. Containerordningen fortsætter i 2020, næste gang er i 

efteråret. Seddel følger i postkassen. Det opfordres til at alle i området installerer appen 

Nabohjælp. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at holde øjne og ører åbne. Området 

er plaget af kørsel med de små ATV-maskiner. Det er desværre ikke muligt af opsætte bom-

anlæg eller sten til chikane ved stierne. Så dialog med førerne og forsigtighed når vi færdes 

på stierne er pt. Den eneste løsning. 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2019: Kassere Lars gennemgik regnskabet. 

Eneste uventede udgift var reparation af traileren. Regnskab godkendt. 

5. Indkomne forslag 

      a.    Forslag om etablering af p-pladser ved lille legeplads. 

Forslaget gennemgået af stiller. Forskellige drøftelser omkring servitutterne fra området. De 

siger at der på hver grund skal kunne holde to biler. Dette kan der ikke alle steder, og disse 

grunde overholder derfor ikke reglerne. Det er op til grundejerne selv, at sørge for at 

grunden er indrettet således, at servitutterne overholdes. Knud-Erik har drøftet forslaget med 

kommunen, og her blev det meddelt, at der ikke måtte indrettes flere p-pladser i området 

andet end på folks egen grund. Bestyrelsen blev bedt om at fremskaffe dette afslag skriftligt. 



De blev ligeledes bedt om, at undersøge hvad det kræver for, at kunne ændre i lokalplanen, 

så der kan etableres flere p-pladser.  

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2021: Lars gennemgik. 

Kontingentet fortsætter uændret. Budget godkendt. 

 

Pause  

 

7. Valg af formand for 2 år 

a. Knud Erik nr. 112 Genvalgt 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. Bestyrelsesmedlemmer: 

i. Lene nr. 58 genvalgt 

ii. Johnny nr. 12 genvalgt 

b. Suppleanter: 

i. Torben nr. 68 genvalgt 

ii. Henry nr. 170 genvalgt 

9. Valg revisorer og suppleanter 

a. Revisorer: 

i. Leif nr. 58 genvalgt 

ii. Jens nr. 30 genvalgt 

b. Suppleanter: 

i. Ib nr. 26 genvalgt 

ii. Viggo nr. 62 genvalgt 

Eventuelt: 

Det blev opfordret til at man neutraliserede sine hankatte, da flere beboere er plaget af strinteri. 

 

Det er dejligt der nu er containere 2 gange om året. 

 

Overvej om man evt. kan tage pengene til etablering af fibernet fra vejfonden. 

 

Der blev spurgt ind til, om det var muligt, at et års overskud ikke nødvendigvis automatisk 

skulle overføres til vejfonden, men at man i stedet for laver en ”fri egenkapital” som evt. vil 

kunne bruges til større projekter. Bestyrelsen blev bedt om at drøfte sagen, og evt. sætte dette på 

dagsordenen til GF 2021. 

 

Bestyrelsen modtager gerne forslag og/eller ideer til emner der ønskes etableres eller arbejdes 

videre med. 

 

                                                   Tak for godt fremmøde og god ro og orden. 

Bestyrelsen. 

 

Referat: Lene (nr. 58) 


