
Referat af ordinær generalforsamling i 

Gammel Skovlunde Landsbylaug 

 

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 

 

 

Velkommen til alle – i alt 17 personer inkl. bestyrelsen 

 

 

1. Valg af dirigent 

  

 Jens blev valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning v/formand Anna-Mette Frederiksen (udvalgte punkter, hele 

beretningen kan se på Laugets hjemmeside (gammel.skovlunde.dk): 

 

 Opgaverne er fordelt blandt medlemmerne i bestyrelsen 

 Der er lavet parkering forbudt på ene side af Gl. Skovlundevej ved gården 

 De gamle træer. Det er alt for nemt at få disposition til at fælde træer 

 Chikaner skal re-etableres på Ejbyvej 

 Det er vigtigt, at man ikke overfordrer ænderne i gadekæret. Man skal være 

opmærksom, da brødet/føden til ænderne også tiltrækker rotter. 

 Møde med andelsboligforeningen. Vedr. træerne midt i gården. De vil gerne fælde dem 

og plante nogle andre i stedet. Men fik ikke lov. 

 ”Privat område” skiltet ved stien. Vil vi gerne af med det, men det har også forhindret 

hundeluftning ved andelsboligerne. 

 Skrevet til Kavsbjerggård ejer – stengærder endnu ikke færdigt,  

 Affald ved Kildestrædet. De har svaret, at det er korrekt, og at de arbejder på at finde et 

sted og en løsning. 

 Søren har rekvireret tegninger for de nye seniorbofællesskab 

 Årshjul – tøndeslagning på søndag 24.02 

 Tour de glögg. Første gang vi arrangerede julehygge i landbyen. Meget hyggeligt og 

stor succes. Vi gentager successen i 30.11.19. Meget uforpligtende. 

 Sommerfest på Ejbyvej, vejret ikke så godt, blev afholdt hos Nanna og Thierry 

 Vi laver også en haverundtur i april.  

 Vi har planer om, at alle i Gl. Skovlunde kan skrive en historie om deres eget hus. 

Bestyrelsen vil senere indsamle disse og lave nogle små skriv, som vi vil omdele i 

landsbyen.  

 

  Beretningen blev vedtaget (tjek i øvrigt Årshjulet på hjemmesiden). 

 

  Præsentationsrunde – alle deltagere præsenterede sig selv, da ikke alle kender alle. 

 

   

3. Medlemstal og økonomi v/kasserer Dorthe 

 

 Medlemstallet falder. Det er vigtigt at få flere medlemmer, som via kontingentbetaling 

genererer større indtægt og giver mulighed for at afholde arrangementer, og så vi står 

stærkere over for kommunen. Vi har mulighed for at være ca. 80 medlemmer i landsbyen. 

 

  

   

 



 Der skal igen opfordres til, at man betaler det årlige kontingent på kr. 200. Der kan betales 

via bankoverførsel eller mobile pay (bankkonto Jyske bank: 5043 1186605, mobile pay: 

28572231). Husk at opgive navn og adresse. Der er 31.12.18 en saldo på kr. 15.188,55. 

 

 Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

 Det blev besluttet at fortsætte med nuværende kontingent på kr. 200 pr. år. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

 Der var indkommet et forslag til ændring af et enkelt punkt i vedtægterne: 

 

 §4, stk. 5 anføres: Bestyrelsen præsenterer årsregnskab og budget på den ordinære 

generalforsamling 

6. Valg til bestyrelsen (herunder også punkt 7) 

 

 Anna-Mette, Jens, Søren, Nanna, Mikkel og Dorthe. Det giver 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 

suppleant 

  

 8.  Valg af revisor 

 

  Verka blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

 

 Til halvårsmødet med kommunen skal det nævnes, at parkeringspladserne ved Verka 

skal flyttes (på Ejbyvej) 

 Bente: opfordres til, at der skal parkeres bag ved huset på Kavsbjerggård 

 Kan der åbnes på Lystoften, det kunne give bedre forhold for frakørsel. Kommunen vil 

være åbne over for det. Nu er de mere lydhøre 

 Hvad sker der med centret? Især Center Syd 

 Træer, genplantning, hvad er planen fra kommunens side? Hvornår er et træ for stort? 

 Reklame for gammel.skovlunde.dk – laugets hjemmeside og facebook kan oprette sig 

med en profil, så man får besked om opdateringer 

 Næste arrangement i henhold til Årshjulet er rengøringsdag i og ved gadekæret. Sæt X i 

kalenderen søndag den 28. april 

 Havevandring den 2. juni og haveekspert, som vil fortælle noget om, hvordan en 

landsbyhave skal se ud. 

 Gorm: der skal gøres noget ved trafikken på Ejbyvej, som egentlig er en ”lege-vej”  

 

 

Se mere på Laugets hjemmeside: gammel.skovlunde.dk / Facebook: gammel skovlunde 

landsbylaug. 

 

 

Anna-Mette takkede for fremmødet, og generalforsamlingen blev afsluttet. 

 

 

__________________________  __________________________ 

Dorthe Thomsen, referent   Jens Minnet, dirigent 
19.02.19 


