
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovbakkevej den 19. august 2020 

kl. 19.00 i Jyske Banks lokaler i Sct. Mathias Gade 21, Viborg 

Mødt var beboere fra nr. 85, 61, 67, 11, 91, 66 (fuldmagt fra nr. 60), 49, 79, 78, 74, 52, 27, 59 

(fuldmagt fra nr. 17), 33, 46, 40, 34a, 36a, 75 , 77 og 71. 

Referent: Christian Schou, 85. 

Dagsorden: 

Bestyrelsesformand Peter Mousing bød velkommen. 

1. Valg af dirigent 

 

Niels Yde blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen ikke var indkaldt inden 

udgangen af marts måned, som det ellers er foreskrevet i vedtægterne. 

Generalforsamlingen var i øvrigt lovligt indkaldt. 

 

Peter Mousing supplerede med, at der ikke havde været bemærkninger fra beboere om 

udsættelsen. Ingen på generalforsamlingen havde bemærkninger. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

 

Peter Mousing aflagde sålydende beretning: 

 
”Som formand for bestyrelsen aflægger jeg hermed beretning for hvad der er sket i 2019 i vores 

forening. Vi har efterhånden nogle år på bagen, dette er grundejerforeningens 19. 

generalforsamling siden etableringen i 2001. Det er ved at blive en tradition med generalforsamling 

her i Jyske Bank, da det er 9. år i træk vi samles her. Banken stiller lokaler til rådighed og der er 

sørget for forfriskninger. 

 

Grundet Covid-19 er generalforsamlingen blevet forsinket 5 mdr., så beretningen rækker 

efterhånden langt tilbage. Beretningen tager sit udgangspunkt i hvad der skete i 2019, og i visse 

tilfælde med en supplerende kommentar til ny status i 2020. 

I 2019 har der været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder (21.01., 25.04., 03.07. og 10.10) samt møder 

med beboere i udvalgte områder og dialog med GU. 

 

Årets arbejde kan overordnet opdeles i: 

• Bestyrelsens konstituering 

• Bestyrelsens arbejde 

• Sager til behandling 

• Grønt Udvalg 

Konstituering af bestyrelsen 

På den ordinære generalforsamling i 2019 var der ingen ændringer i medlemmerne af bestyrelsen. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: 

• Morten Andersen blev valgt som kasserer 



• René Nielsen blev valgt som webredaktør 

• Christian Schou blev valgt som sekretær 

• Jens Vinther blev kontaktperson til Grønt Udvalg og næstformand 

• Peter Mousing blev valgt som formand 

Efterfølgende fraflyttede Jens Vinther området og 1. suppleant Jan Torp indtrådte i Jens´ rolle som 

næstformand og webredaktør. I den forbindelse overtog René rollen som kontakt til GU. 

Bestyrelsens arbejde 

På seneste ordinære samt to efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger i 2019 vedtog vi, at 

udsendelse af indkaldelser må ske elektronisk. Dette letter bestyrelsens arbejde ifm. 

generalforsamlingen og er helt i tråd med tidens digitalisering, og vi håber at I finder denne metode 

tilfredsstillende. 

Det er bestyrelsen, der har det løbende ansvar for drift og vedligeholdelse af det store fællesområde 

og de mange fællesveje, vi har på Skovbakkevej.  

Det sker i tæt samarbejde med Grønt Udvalg, som har overblikket over området, og planlægger en 

række arbejdsdage hen over året. Vi har typisk haft 4-5 årlige arbejdsdage, hvor vi mødes og 

sammen fået klaret en række praktiske vedligeholdelsesopgaver. 

Bestyrelsen vil fortsat gerne, som tidligere, opfordre kraftigt til, at flere medlemmer tager del i dette 

arbejde, som giver stor nytte for området. Det er naturligvis helt i orden, at man ikke kommer hver 

gang, men alle bør kunne finde tiden et par gange om året. Samtidig har vi naturligvis også i 

bestyrelsen en forståelse for, at nogle beboere ikke har mulighed for at deltage i det fysiske arbejde 

på de pågældende arbejdsdage. 

Som nævnt har vi et godt samarbejde med Grønt Udvalg. Der er enighed om, at behovet for pleje og 

vedligeholdelse af bevoksningerne bliver større og større i takt med årene går, hvorfor vi løbende 

skal være over udviklingen i området. I bestyrelsen bruger vi Grønt Udvalg som aktiv og kompetent 

sparringspartner, men det er til enhver tid bestyrelsen, som træffer beslutninger omkring ændringer 

og vedligeholdelse i fællesarealerne, da dette er bestyrelsens mandat. Ønsker og anmodninger om 

ændringer og andet i fællesarealerne skal derfor fremsættes ved henvendelse til bestyrelsen.                                                                                                                                                

Grønt udvalg laver et stort stykke frivilligt arbejde til gavn for alle os beboere på Skovbakkevej, og 

uden den store indsats, der bliver lagt i Grønt udvalg, vil vi ikke kunne have et så flot, velplejet og 

attraktivt fællesareal, som vi har i dag. Jeg vil gerne takke de tre medlemmer af grønt udvalg 

(Flemming nr. 78, Jan i nr. 79 og Hugo i nr. 41) for det store arbejde, I har leveret. (overrækkelse af 

gaver) 

Vores sivevej står som nævnt tidligere år overfor en renovering, idet vi ønsker at få et nyt slidlag på 

den. En omkostning, som kan afholdes af vejfonden. Arbejdet vil formentlig blive udført i efteråret 

2020 eller i foråret 2021.  

I 2019 fravalgte vi at bruge yderligere midler på legepladsen, da der i stedet blev brugt en del på de 

grønne områder og på beskæring. 

Det er så efterfølgende sket i 2020, at der er sket et betydeligt løft af legepladsen. 

Bestyrelsen har søgt TrygFonden om en hjertestarter. Dette er der efterfølgende i 2020 opnået fuldt 

tilskud til. 

Sager til behandling 

Der har været relativt få sager til behandling. 



Et par sager omkring mere varigt parkerede biler/køretøjer på veje og fællesarealer. Jeg må minde 

om, at dette ikke tilladt jf. lokalplanen. Køretøjer, der permant skal parkeres, skal være placeret på 

matriklen. 

Der har været henvendelse omkring brugen af p-pladser nær én af andelsboligforeningerne. Det er 

andelsboligforeningen, som ejer p-arealet og som derfor også kan disponere over dette til beboere 

og gæster. 

Det har været påpeget fra beboere, at støjniveauet er (for?) højt ude fra Nordre Ringvej. Vi igennem 

en uge i februar 2020 har vi derfor fået foretaget en støjmåling via en såkaldt datalogger, som ikke 

viser, at støjen er oppe på kritiske værdier. Der er som det højeste målt 58 dB, når der er mest trafik. 

Derfor gør vi ikke mere ved sagen på nuværende tidspunkt. 

Facebook-gruppen har vi i bestyrelsen et par gange brugt som en hurtig informationskanal til 

beboerne omkring praktiske informationer – det håber vi er tilfredsstillende. Vi konstaterer i øvrigt at 

gruppen anvendes flittigt til mange formål og tonen og formen på dette er god og som den skal 

være; det håber vi, at I er enige i. 

Med disse ord har jeg afleveret bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.  

Jeg vil herefter gerne bede Grønt Udvalg om at aflægge beretning for året.” 

3. Grønt Udvalgs beretning 

 

Flemming Bach aflagde denne beretning: 

 

”Indsatsen 2019-2020  – Grønt Udvalg 
 

Lige for tiden består Grønt Udvalg af tre personer – Hugo, Jann og jeg selv. Det gjorde det også for 

et år siden, og nu må vi se, hvordan udvalget ser ud efter i aften. Vi er jo på valg hvert år, så man 

kan aldrig vide, hvad generalforsamlingen ønsker. 

Jeg skal skynde mig også at nævne Rene fra bestyrelsen. Han er egentlig ikke formelt med i 

udvalget, men er alligevel med til udvalgets møder, så vi kan måske betragte ham som en slags 

lærling. 

 

Det var udvalget.  

 

Vi plejer ved fremlæggelsen fra Grønt Udvalg at gennemgå årets gang minutiøst. Det gør vi ikke 

denne gang. Dels fordi, vi har gjort det mange gange før, men især fordi året kom lidt forpjusket i 

gang.  

 

I erindrer sikkert, at der kom en virus forbi, og det betød, at årets første arbejdsdag blev aflyst 

ligesom så meget andet. 

 

Men inden jeg fortæller mere om årets gang, vil jeg lige kort forklare, hvordan en arbejdsdag 

forløber. 

For det første – vi afholder 4-5 arbejdsdage i løbet af et år. 

 

For det andet – den varer ikke en hel dag, men kun 2 timer. Vi har gennem de senere år 

eksperimenteret lidt med mødetidspunkterne, så det har været en lørdag formiddag, eller en aften i 

løbet af ugen. Der er plusser og minusser ved begge muligheder, kan vi forstå på kommentarerne, vi 

har fået. 



 

Inden arbejdsdagen har grønt udvalg haft møde, hvor vi har planlagt, hvad der skal prioriteres at få 

lavet. 

Selve arbejdsdagen indledes med, at vi alle mødes på basketbanen, aftaler hvem gør hvad, og når de 

to timer er gået samles vi så til en øl eller sodavand, lidt chips og slik og får en snak om, hvad vi har 

fået gjort. Et rigtigt hyggeligt samvær, og ikke spor anstrengende. 

 

Ved arbejdsdagene i år, sidste år og årene før, har der været nogle forskellige opgaver, der skulle 

udføres. 

 

Det har været lidt sæsonafhængigt, men der har altid været kanter, der skulle rettes af, og sivevejen 

skulle altid have en omgang. Legepladsen har også altid måtte lægge ryg til vores ivrige 

haveredskaber, og en gang eller to om året fik hækken ved wolleybanen også en tur. Og så har jeg 

slet ikke nævnt, at der ofte skulle fejes flis ind under buskene – og en gang imellem har vi bestilt nyt 

flis, og så har det været arbejdsdagens tema. 

 

Og så har jeg heller ikke nævnt de mange gange, vi har luget padderokker væk fra wolleybanen, 

mens vi bekymret har spurgt hinanden, hvad vi dog skulle stille op med de telefonpæle, der i en 

tilstand af fremskredet forfald kæmper en ulige kamp for at bevare lidt værdighed og lidt evne til at 

adskille græs og sand. 

 

Og sådan kan jeg blive ved.... og hvorfor nu egentlig det. 

 

Jo, det ser vi her på kortet: 

 



 

Vi har i alt 7,2 ha fællesarealer. Det er 72.000 m2, hvilket svarer til 90 parcelhusgrunde af 

standardstørrelse. 

Så det er ikke så sært, at der er mange ting at lave, når vi har arbejdsdag. 

 

Det lyder uoverkommeligt, men så kan jeg trøste forsamlingen med, at vi er ca 140 huse her på 

Skovbakkevej – og i det lys ser det straks mere medgørligt ud. 

 

Og var det endda bare så godt. 

 

 

Grønt Udvalg har nu i en årrække indledt arbejdsdagene med at notere hvilke huse, der er 

repræsenteret. Jeg har kigget lidt på antal – ikke de enkelte husnumre, men kun antal - og gennem 

årene ser fremmødet således ud. 

 

Det gennemsnitlige fremmøde – beregnet som antal huse – er her vist med en rød plet for de enkelte 

år. Der er desværre ingen data fra 2016. 

Og tak til alle jer, der gemmer jer bag de røde prikker i min grafik. Tak for indsatsen. 

 
 

Når man præsenterer fremmødet på denne måde, syner det ikke af meget, så jeg skynder mig at 

skrue lidt på y-aksen, så fremmødet syner af mere. 

 

 
 

Det er svært at tolke på så få data, men jeg synes, at det ikke ser ud som om fremmødet 
stiger. 
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Men kære medbeboere på Skovbakkevej. Vi bor på en rigtig dejlig plet her i det nordlige 
Viborg, og et af områdets helt store attraktioner er de mange fællesarealer. 
 
Disse fællesarealer skal passes og vedligeholdes, og vi har kun to muligheder. Enten gør vi 
det selv, eller også får vi nogle andre til det. 
Jeg kan anbefale, at vi gør det selv, for arbejdsdagene er enormt hyggelige, men som jeg har 
antydet tidligere, er opgaverne så store og så mange, at vi ikke kan nå det hele. 
 
Så hvad skal vi gøre for at få lidt flere til at møde frem ?? Jeg lader spørgsmålet hænge i 
luften….. 

 

Næste arbejdsdag er d. 26 sept. 

 

Jeg ser i dagsorden, at spørgsmålet vender tilbage senere, så jeg afslutter min præsentation 

her. Tak for ordet.” 

 

Der var lejlighed til at komme med kommentarer. 

 

Morten Andersen oplyste, hvor hjertestarteren skal placeres. Renovering af sivevejen står 

for døren og beløber sig til ca. 100.000 kr. Der er også revner andre steder på Skovbakkevej; 

det skyldes i et vist omfang, at der kører lastbiler.  

 

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor 
 
Morten Andersen aflagde regnskab, herunder for vejfonden. 
 
Der er ingen retningslinjer for investering af vejfondens midler, men bestyrelsen har 
vedtaget, at pengene skal placeres uden risiko. Derfor investeres typisk i obligationer i 
stedet for aktier. 
 

5. Rettidigt indkomne forslag 
 
Forslag fra Anne Marie om nedlæggelse af arbejdsdage og kontingentstigning fra 2021 på 
500 kr. pr husstand. Stilleren motiverede forslaget, som blev drøftet. Der var stemning for, 
at det var for dårligt, at ikke flere møder op til de grønne arbejdsdage. Det blev foreslået, at 
de, der yder noget til foreningen, refunderes en del af kontingentet. Flere anbefalede, at 
der sprøjtes med Round-Up. 
 
Forslagsstilleren trak forslaget og tilkendegav, at hun ville fremsætte forslaget til den 
ordinære generalforsamling i 2021. 
 
Der var en stor forståelse for, at en afskaffelse af arbejdsdagene kræver en 
kontingentstigning. 
 
Bestyrelsen foreslog, at forslagene kom i god tid inden generalforsamlingen. 
 



Forslag fra Michael Jørgensen om drøftelse af mulige konsekvenser af den stigende nedbør. 
(Drøftelse). Stilleren redegjorde for problemstillingen. Der kan hentes et kort på DinGeo. 
 

6. Vedtagelse af budget 

 

Morten Andersen redegjorde for budgettet, herunder at der er opkrævet kontingent, selv 

om generalforsamlingen først afholdes nu. Vedligeholdelse og opretholdelse af de grønne 

arealer blev drøftet. Det blev foreslået, at istandsættelse af sivevejen udsættes, så vi kan 

vedligeholde fx stier. Budgettet blev godkendt. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

 

Morten Andersen (66) og Jan Udholm Torp (69) blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Mogens Lindahl (    ) blev valgt som 1. suppleant, og Svend Jacobsen (75) blev valgt som 2. 

suppleant. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Torkil Høi Larsen (66) blev valgt som revisor, og Henrik Svenstrup (89) blev valgt som 

revisorsuppleant. 

 

9. Valg af medlemmer til Grønt Udvalg 
 
Jann Ribergaard Sørensen (79), Flemming Bach (78) og Hugo Sørensen (41) blev valgt igen. 

10. Eventuelt 

 

Niels Christensen henstillede, at bestyrelsen til næste års generalforsamling kommer med 

retningslinjer for, hvordan foreningens midler skal investeres. 

 
 


