
 

  

 

 

 

 

 

 

  Ringdams Kobbel Vejle 
       

  Til beboerne Ringdams Kobbel                                                                 04-06-2021 
          

                                       Referat fra generalforsamling 

for Skovbyens Grundejerforening 
 

 Torsdag den 3. juni. 2021 kl. 19.30 Nørremarkshallen  
 

        Dagsorden: 
 

 1. Valg af dirigent. 

      Freddy Chr. Olesen 

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

 

Formanden: Beretningsperioden har været præget af Corona som jo rører mange i 

hverdagen, vi har i perioden fornyet vor aftale om græsklipning med Tolstrup, vi har samtidig 

indgået aftale om at de fremover også overtager vinterberedskabet, så har vi samlet opgaverne 

til en entreprenør. Grundet Lokalråd har afsluttet deres projekt, vi har ekstra fået opsat 

fuglekasser op og bed med sommerfuglebuske samt et bord/bænkesæt. Jordvoldene vil 

fremover blive ryddet sidst på året af hensyn til vækst 

Vi er fortsat opmærksom på vejbelægningen specielt på første vendeplads i forhold til Vejle 

Kommune. 

Vedr. grønne områder vil vi på nuværende lige friske området omkring den gamle legeplads 

op og renoverer bålpladsen. Skovbæltet er i god vækst og vi er ophørt med at sprøjte området. 

 

Vor repræsentant i lokalrådet/antenneforeningen Freddy: Lokalrådet deltager i mange 

projekter og møder i øjeblikket vi er ikke særlig begejstret for informationen fra Kommunen 

da man vedtager ting uden at drøfte det med lokalområdet, i forbindelse med Byg og Leg har 

vi til byrådet indsendt vores holdning og opfordret til af salgssum for grunden på ca. 23 Mill. 

bliver i området til at støtte den øvrige projektforslag om stiforbindelse  fra Byg og Leg og 

ned til Novo skolen samt etablering af aktivitets område ved Nørremarkshallen. Vi er også 

opmærksom på de aktuelle trafikproblemer. 

Se nærmere informationer på Lokalrådets hjemmeside. 

Antenneforeningen: Med forsinkelse er vi ved en snarlig afslutning af ombygningen, forventet 

den 10/6 så har vi et opdateret moderne anlæg uden omkostninger for Grundejerforeningen.     

 

 3. Aflæggelse af regnskab 

     Regnskab gennemgået og godkendt   

 4. Rettidigt indkomne forslag 

     Ingen indkomne forslag 

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

     Budget godkendt ingen kontingent stigning for 2021  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 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             Genvalgt 

                                                                                               Kjeld Grunnet         Genvalgt 

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år)  Hans Jørgen Hvideland Nyvalg 

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

     a. valg af revisor                 (på valg lige år)  ny vælges for et år, nyvalg Jens Meisner    

     b. valg af revisorsuppleant (på valg ulige år)  vakant      

 9. Eventuelt. 

      Der udsendes indbydelse til Sct. Hans aften 
 

     Referent  

     Freddy Chr Olesen 

  
                                              

 

           

 

 

 

 

 

                                

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/
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