
 

  

 

 

 

 

 

 

  Ringdams Kobbel Vejle 
       

Til beboerne Ringdams Kobbel 
          

                                          Referat fra generalforsamling 

i Skovbyens Grundejerforening 
 

 Tirsdag den 26. marts. 2019 kl. 19.00 Kobbelhusene Ringdams Kobbel 1  
 

        Dagsorden: 
 

1.Valg af dirigent. Freddy udførte posten samt referent   

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

 

Bestyrelsen bestående af Poul, Peter, Thomas, Freddy og undertegnede har haft endnu et år præget af 

godt samarbejde. 
 

Grønne områder/Græsslåning 

Vi har fortsat aftale med Tholstrup Anlægsgartner, Fredericia, Planen er, at der klippes 17-18 gange i 

året afhængig af vækst og tørke. Der fortsættes i 2019 til samme betaling. 

Vi har aftalt at læbæltet mod Grundet Ringvej bliver renoveret og der skal efterplantes i den nye skov. 

 

Veje 

Formanden orienterede om status på vejbelægning og vedligeholdelses aftaler, vi skal havde set på en 

del revner på første stikvej. 

  

Sneberedskab 

Der vil fortsat blive udført vinterbekæmpelse på stikveje sammen med stamvejen. 

 

Grundet lokalråd. Freddy Chr Olesen repræsenterer foreningen og valgt til kasserer – sekretariats 

funktion og hjemmeside: 

Lokalrådet arbejder i øjeblikket med mange projekter, som Freddy kort orienterede om. 

Sundhedsskoven – renovering af stien langs skovkanten – lokalplan – parkering Moldevej – 

Nøremarkshallen som aktivitetscenter for området – grøn vision for område hvor lokalrådet deltager i en 

konkurrence som Vejle Kommune afholder, der er indsendt 21 forslag fra områdets lokalråd, Grundet 

lokalråd er nu udvalgt i en pulje på 3 forslag vinder afgøres i april md. 

Man kan få en mere detaljeret orientering ved at gå ind på lokalrådets hjemmeside 

www.Grundet-lokalraad.dk 

 

Antenneforening: Freddy Chr Olesen har siden foreningens start repræsenteret foreningen 

 

Orienterede kort om de mange tiltag og udvikling der er inden for området med fokus på bland selv 

muligheden, også her kan i få mere detaljeret information på Antenneforeningens hjemmeside 

www.grundetantenneforening.dk 

 

 

 
 

http://www.grundet-lokalraad.dk/
http://www.grundetantenneforening.dk/


 

Vor hjemmesider som er den eneste i området som har et detaljeret indhold er godt besøgt til dato 

har der været 211500 link. 

 

      Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

 3. Aflæggelse af regnskab Godkendt  

 

 4. Rettidigt indkomne forslag 

     Asfaltbelægning på opkørsel til sti ved rundkørslen blev vedtaget 

     Vedtægtsændring  

      Nyt § 18,9 nyt afsnit af hensyn til formalisering af vort medlemskab af Grundet Lokalråd 

 

                 § 18.9   Bestyrelsen kan melde sig ind i foreninger der kan havde betydning for foreningen drift. 

                   Ændres til: 

                  § 18.9   Bestyrelsen kan melde sig ind i foreninger har betydning for foreningen drift. 

                   Vedtaget 

 

 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. Vedtaget 

Knud Åge Bærenholdt spurgte ind til om der afsat penge nok til vinterberedskab, hvilket 

kasseren mente set ud fra et gennemsnit var ok, vi kan aldrig vide hvor meget det sner. 

Vær opmærksom på at giroopkrævning for 2019 indeholder 3 poster, medlemskontingent 

driftsudgifter antenneanlæg (tidligere opkrævet af antenneforeningen) vejbidrag.  

  

 6. Valg af formand.                                   (på valg lige år)   

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er) 

     a.  Valg af kasserer:                             (på valg ulige år) Freddy Chr Olesen (genvalgt)      

     b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem          (på valg lige år )   

                                                                                   2 bestyrelsesmedlemmer   (på valg ulige år)  Anne Weien (nyvalgt) 

                                                                                               Kjeld Grunnet (genvalgt) 

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år) Jacob Risbjerg Nørregaard (genvalgt) 

                                                                                               Knud Åge Bærenholdt (nyvalgt) 

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

     a. valg af revisor                 (på valg lige år)      

     b. valg af revisorsuppleant (på valg ulige år)                    Peter Lind Damkjær (nyvalgt) 
  

 9. Eventuelt. 

Knud Åge Bærenholdt påpegede at man bør udpege en dirigent før generalforsamlingen der så 

Havde mulighed for at sætte sig ind i foreningens vedtægter og referent blandt de fremmødte 

medlemmer. 

Opfordring til at planlægge for Sct. Hans aften 

Der blev opfordret til at følge udviklingen for Byg & Leg på Moldevej da der er planer om 

bebyggelse på området, videre bring det til Grundet Lokalråd der måske kan indarbejde det i 

kommende projekter. 

 

Formanden takkede de fremmødte for deres opbakning til bestyrelsens arbejde 
 

           

 

 

 

 

                                

 

Hjemmeside:  www.skovbyens-grundejerforening.dk 

 Sekretariatet 

      Kasserer/Sekretær 

Freddy Chr. Olesen 

        Ringdams Kobbel 30  7100 Vejle 

        7735 4200 
e-mail   fco@grundet.dk 

 

http://www.skovbyens-grundejerforening.dk/
mailto:fco@grundet.dk

