
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovbakken. 

Afholdt 27. februar 2014 kl. 19.30 i Kino Nibe. 

 

1. Valg af dirigent. 

Ole Askehave valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formand Kim Steen aflagde beretning (beretning ligger på www.skovbakken.net ) 

 

3. Aflæggelse af regnskab for 2013. 

Kasserer Ole Askehave gennemgik regnskabet. 2013, der udviser et overskud på kr. 47.507,-, 

hvilket primært skyldes udsættelse af arbejdet med den nye randbeplantning.  

Vores indestående er ultimo 2013 kr. 218.904,-. 

Der har ikke været usædvanlige eller ekstraordinære poster i året. 

 

4. Rettidigt indkomne forslag. 

Ingen. 

 

5. Fremlæggelse af budget for 2014. 

Ole Askhave gennemgik budgettet. Det forventes, at første store etape af den nye 

randbeplantning gennemføres i 2014, hvorfor der ventes et underskud på kr. 52.300,-. Det er dog 

helt forventeligt, og beløbet hentes på vores efterhånden store indestående. Kontingentet for 2014 

er uændret 900,- kr. Der var ingen kommentarer til hverken regnskab eller budget. 

Kim Steen gav en kort gennemgang af forløbet med Aalborg Kommune vedr. randbeplantningen. 

Årsagen til bestyrelsens beslutning om at udskyde igangsætning af den nye beplantning er, at 

Aalborg Kommune ikke har været helt på linje med bestyrelsen omkring, hvilke områder der skulle 

overdrages os til eje. Det springende punkt har primært været ejerskab over asfaltstier på 

Skovbakken, som vi på intet tidspunkt i forløbet har ønsket at eje, eller Aalborg Kommune på 

noget tidspunkt har givet udtryk for, at vi skulle eje. Det hele er dermed blevet forsinket, da vi ikke 

vil igangsætte renovering af noget, vi ikke ejer. Primo februar 2014 faldt det så endelig på plads. 

Igangsætning forventes i vinteren 2014/15. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Ricky Nielsen, Kirsa Christoffersen og Stig Behrensdorff udtrådte af bestyrelsen og i stedet blev 

valgt: 

Eva Opstrup (nr. 17), Morten Fisker (nr. 59) og Dorte Winther (nr. 39). Formand Kim Steen og 

kasserer Ole Askehave var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. 

Som 1. og 2. suppleant valgtes hhv. Michael Holstebro og Stig Behrensdorff. 

7. Valg af revisor og suppleant. 

Der var genvalg af Tom Solvang og Claus Holm som revisorer og også genvalg til suppleant 

Bjarne Svendsen. 

8. Eventuelt. 

Der var forslag til bestyrelsen om at undersøge, hvem der har vedligeholdelsespligten for stien 

mellem Rosenparken og Nibe Svømmebad. Kim Steen kontakter formand for Rosensparkens 

bestyrelse Frank Staun i den forbindelse.  

Referatet godkendt af dirigenten den 28. februar 2014: 

 

……………………………………………………. 

Dirigent Ole Askehave 

http://www.skovbakken.net/

