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REFERAT 

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN 

Sted: Revninge Sognegård 1. sal tirsdag d. 29 marts kl. 19.00 

Agenda:                    Referat: 

1. Valg af dirigent  

2. Evt. valg af stemmetællere efter dirigentens 

bestemmelse 

Preben Nielsen (nr. 44) er valgt 

3. Bestyrelsens beretning v/formand Jørgen Andersen Se formandens beretning ved at trykke på link 

Grundejerforeningen Søvangsparkens beretning 2016 

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det 
seneste år.        V/ Charlotte Langkilde  

Godkendt. 
Se kasserens regnskab ved at trykke på link 

Grundejerforening regnskab 2015 
Vejlaug regnskab 2015 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Ingen  

5a) Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens 

stillingtagen til   anbringelse af vores penge. Fra 
Nordfyns bank kommer investeringschef Steffen 

Nicolaisen som vil informerer om de forskellige 
muligheder der findes. Der vil blive taget beslutning 

efter vedtægter §7.4 – se mere på på vores 
hjemmeside: 

http://sovangsparken.dk/dokumenter/vedtaegter/Vedta
egter2015.pdf                                                                                                             

Steffen Nicolaisen (inveseringschef)gav en kort gennemgang af 

virksomhedsoligationer med udgangspunkt i DSV 3,5% med 
udløb i 2022 (eff. Rente ca. 2,15)eller variabel forrentet også 

med udløb i 2022(eff.rente 1,20%).Foreningens medlemmer var 
enige om at man ikke ønskede at påtage sig en risiko på 

virksomhedsobligationer. 
Herefter blev realkreditobligationer gennemgået hvor rente og 

løbetid blev diskuteret. Bankens holdning er hvis man ikke skal 
sælge obligationer før udløb er risikoen begrænset. 

Der vil også løbende være behov for at placere ca. kr. 100.000 

pr. år som spares op. Dermed vil en stigende rente være en 
fordel for de nye penge der skal placeres og betyde kursfald på 

http://sovangsparken.dk/dokumenter/vedtaegter/Vedtaegter2015.pdf
http://sovangsparken.dk/dokumenter/vedtaegter/Vedtaegter2015.pdf
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den eksisterende obligationsbeholdning. 
Alle var enige om at bestyrelsen havde mandat til at investere i 

realkreditobligationer med forskellige løbetider – Evt. 5,10 og 15 

år. 
 

 
PAUSE 

 
 

 

6. a. Bestyrelsen budgetforslag for foreningen samt 

fastsættelse af medlemskontingent, eventuelt 
ændringer i rykkergebyrer og administrationsafgift for 

vejlaug pr. ejendom for det kommende regnskabsår. 

Godkendt. 

Se kasserens regnskab ved at trykke på link 
Grundejerforening budget 2016 

 

 6 b. Budgetforslag samt fastsættelse af vejbidrag for 

vejlaug for det kommende regnskabsår 

Godkendt. 

Se kasserens regnskab ved at trykke på link 
Vejlaug budget 2016 

7. Valg af bestyrelse og suppleant –  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg 
a) Charlotte Langkilde, modtager genvalg 

b) Mogens Jacobsen, modtager genvalg 
c) Suppleant Ernst Hansen, modtager genvalg 

 

 
Alle genvalgt. Ingen andre ønsker at opstille. 

8. Valg af revisorer og en suppleant – alle modtager 

genvalg 

Carsten Spaabæk (Nr. 49) Kaare Jørgensen (nr. 63) 

9. Andet, herunder eventuelt opfordringer til/fra 
bestyrelsen 

 

10. Nyt fra aktivitetsudvalget Der blev valgt 3 nye medlemmer til aktivitetsudvalget: Sune 

(50), Anders ROD(31) og Jesper Toftdahl(27)/Mogens Jacobsen 

(34)er stadig i udvalget som repræsentant for bestyrelsen. 
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Der holdes en 10 års jubilæumsfest i august/september. 
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Grundejerforeningen Søvangsparkens beretning 2016 
 

Tirsdag d. 28.03.2006 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken.  

Invitationen kom fra Elin og Kaare i nr. 63 og Tony og Susanne i nr. 61. Disse gode mennesker mente, at da lokalplanen krævede, at alle grundejere skulle 

være medlem af en grundejerforening i området, kunne man lige så godt komme i gang. Man havde således et valgt organ, der kunne forhandle med 

kommunen. 

Man havde forinden kontaktet Parcelhusejernes Landsforening for at få hjælp til vedtægterne. 

På mødet blev vedtægterne – med få ændringer – vedtaget.  

Der blev aftalt kontingent og der blev valgt en bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

Grundejerforeningen Søvangsparken blev altså i går for 10 år siden grundlagt. Vi har 10 års jubilæum i år, dette skal vel fejres? Jeg ved, at vores 

aktivitetsudvalg i den forbindelse har noget i ærmet, som kommer senere på mødet. 

Forholdene i området var for 10 år siden kaotiske. Så man området i fugleperspektiv, kunne det vel sammenlignes med vestfronten under  

1. verdenskrig. Hele marken var fyldt med ar - ikke skyttegrave - men opgravninger til sokkelfundament. Flere steder var der dybe huller i jorden – ikke 

bombekrater – men muld der måtte graves op for at komme ned til fast grund.  Hullerne blev senere fyldt op med sand.  Dette betød, at tonsvis af muldjord 

blev kørt bort fra området og tonsvis af sand, blev kørt ind.  

I etape II var man stadig ved at grave op til kloak, el, fjernvarme, tv m.m. 

Vejene i etape I var afsat, men disse var endnu grusveje. Dvs. at der i tørre perioder ofte var støv over området og i våde perioder store vandhuller. 

Under disse forhold var det klart, at der opstod frustrationer. Man havde som ny grundejer sikkert nogle forventninger, som ikke blev opfyldt. Nogle 

forventninger, som man kunne have med rette – andre ikke. Disse frustrationer blev naturligvis en del af den nye bestyrelses problem. 

Desværre blev samarbejdet med kommunen ikke det bedste, hvilket  mundede ud i avisartikler fra begge sider. Når først journalister lugter blod, ved man, 

hvad der sker.  Dette gav sig udslag i samarbejdet i bestyrelsen, hvilket betød, at tre af bestyrelsens medlemmer trak sig fra bestyrelsen. 

Man indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling på Kerteminde Skole, som den hed dengang (hedder nu Kerteminde Byskole), d. 29. august 2006. 
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To af punkterne på mødet var: 

1. Den nuværende bestyrelse træder tilbage 

2. Valg af ny bestyrelse 

Johnny Jensen, der var dirigent, spurgte forsamlingen under punkt 2, om der var nogen, der kunne tænke sig at få sæde i den nye bestyrelse. Larmende 

tavshed. Dette kunne vel forventes. Ny taktik. 

Dirigenten spurgte derefter forsamlingen, om der var nogen, der havde forslag til, hvem man kunne tænke sig, der skulle sidde i nye bestyrelse. Nu gik der hul 

på bylden. I løbet af relativt kort tid var der valgt en bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

Problemet var bare, at meget få af de valgte kendte hinanden. Alle var valgt på deres fornavn. Jeg, der var en af de valgte, foreslog, at de nyvalgte skulle blive 

efter mødet, så vi lige kunne få hilst på hinanden.  

På det efterfølgende møde foreslog jeg, at vi skulle mødes hos mig i Kølstrup et par aftener senere, hvor vi skulle tale om fremtiden og konstituere os. Den 

valgte bestyrelse har nu siddet i ni år og syv måneder. 

Vi fik ret hurtigt et fornuftigt forhold til kommunen, hvilket betød, at vi langt hen ad vejen fik det, som vi havde ønsket. 

De første 3-4 år havde vi et hav af møder, men efter at vi fik overdraget veje og stier m.m. – og vi fik Søvangsvej ind under vores vinger, har 

bestyrelsesaktiviteterne været minimale. 

Siden sidst 

Det store emne på sidste års generalforsamling var kommunens planer om at udstykke fem grunde lige syd for Søvangsparken og samtidig annektere vores 

vej fra rundkørslen og til første sving – cirka 200 meter. 

Vi mente ikke, at man sådan kunne begynde at udstykke et nyt boligområde – lad os kalde det Søvangsparken II – uden at der forelå en lokalplan for hele 

området, og at man uden videre kunne tage et stykke privat vej uden at spørge ejeren – nemlig grundejerforeningen. Kommunen gav os ret i vores anke og 

lovede at indkalde os til et møde, inden man kom så langt.  
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Hvad er der sket? Ikke ret meget.  

Jeg har bedt om at få en kopi af kommunens budget for området. Det fremgår, at kommunen afsætter 1,6 mio. kr. i 2016 – 1,6 mio. kr. i 2017 til 

byggemodning af det påtænkte område og at man budgetterer en indkomst for salg af grunde på 1,8 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. i 2018. 

Hver er jo salig i sin tro. 

Min fornemmelse er, at det hele er druknet i rådhussnak. Vi må vente og se. 

For 2-3 år siden var der flere beboere, der ønskede, at der blev plantet en række træer på skelvolden mod syd, således at indkørslen til Søvangsparken 

fremstod som en allé. Da det var en skelvold, måtte vi tale med ejeren af jorden syd for volden, som var kommunen. De syntes, at ideen var ok, og tilbød 

ovenikøbet at betale træerne og plante dem. Der blev kun plantet fire træer, vi ønskede syv.  

Lad det nu være, som alle har kunnet se, gik træerne ud i løbet af året 2015. 

Jeg fortalte kommunen, at det var nogle skravl af træer, de havde plantet. Jeg blev imidlertid belært om noget andet. 

Man tog mig med op til træerne for at vise mig, at på alle fire træer var barken forneden skåret væk. Man fortalte mig endvidere, at de folk, vi har til at slå 

græsset på volden, brugte en buskrydder, som over tid slog barken i stykker, når de slog græsset rundt om træerne.  

På den baggrund mente man, det var vores tur til at bekoste nye træer.  

Vi har således bedt en gartner om at plante nye. Denne gang syv stk. samt forsynet træerne med plasticskåner ved jordhøjde. Så er vi forhåbentlig ovre det 

problem.  

Et andet problem, som vi ofte har vendt, er hvordan tyverisikrer vi vores hjem? Kan vi som bestyrelse gøre noget? Ikke meget, kun opfordre til, at man selv 

eller sammen med andre finder en af de mange løsninger, der er på markedet.  

Vi har, som I har set, i bestyrelsen købt to nabohjælpskilte, der er monteret ved indkørslen til Søvangsparken og indkørslen til Søvangsvej. 

Der har i det forløbne år været ønsker om et læskur ved rundkørslen, da der er en del børn, der venter på rutebilen hver morgen. Vi har endelig fået besked 

om, at kommunen p.t. ikke har penge til et sådan skur. 

I nr. 25 er Line og Kim rejst og nye er flyttet ind – Anders Wibling Hansen og Vicky Willems. 

I nr. 47 er Anita og Morten rejst og nye er flyttet ind -  Helle og Benjamin Jensen. 

I nr. 54 er Ole rejst og Sune Mark Henriksen er flyttet ind. 
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I nr. 69 er Bitten og Casper rejst og nye er flyttet ind – Mette Scheller Nissen og Christian Rostgaard Marker. 

Vi byder alle nye grundejere i Søvangsparken velkommen, og håber, at de vil føle sig godt modtaget. 

 

Det var ordene fra mig i år.  

 

V/ Formand Jørgen Andersen 
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