SKOVLYST VEJLAG
Medlemsorientering

Juli 2021

Referat af VEJLAGETS ordinære generalforsamling lørdag den 12. juni. 2021 kl. 10:00 på
’’Terrassen” på Fællesarealet. (16 deltagere, hvoraf 13 var stemmeberettiget samt én
stemmeberettiget fuldmagt).
Efter den traditionelle velkomstkaffe bød formand Erik Skov velkommen på bestyrelsens vegne
med speciel velkomst til Vejlagets nye medlemmer.
Efter en præsentation af bestyrelsen og ønsket om en god generalforsamling kunne generalforsamlingen starte under de restriktioner, som Corona-krisen medførte.
1. Valg af dirigent.
Ole Skov blev valgt som dirigent uden modkandidat og kunne konstatere, at
generalforsamlingen blev afholdt iht. Vedtægterne, og at indkaldelse med dagsorden var
udsendt ca. 1. maj 2021 og dermed rettidigt.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne kalenderår.
Vejene og området:
Formanden indledte med vore veje ikke er så udsatte mere af store lastbiler, efter at der er
opsat skilte med gennemkørsel forbudt i begge ender på Skovlystvej. Generelt er vore veje
gode, men vi skal påregne reparationer på stikvejene de næste par år. Der er problemer med
buler efter rødder fra træer samt græs, som skyder op gennem asfalten. Vi har fået fældet
træer langs stien til ’Sumpen’ og ind til containeren iht aftale med den nye entreprenør. Det
var til en rimelig pris, men man må dog huske på, at vi kun får, hvad vi betaler for.
Der er stadig intet sket med ’Sumpen’ og spærring af stien mellem Lupinvej og Skovlystvej,
men inden vi evt. går i gang, skal vi have tilsagn fra medlemmerne om at deltage. Det er et
kæmpearbejde. Der skal desuden søges om tilladelse hos Guldborgsund Kommune.
Arbejdslørdag:
Er som tidligere informeret aflyst i foråret pga. Corona.
Slåning af de store fællesarealer varetages af Tingsted Multiservice. De mindre arealer
og stien ved containeren slås af bestyrelsen.

.

Postkasserne:
Der er igen i år sket ødelæggelser af postkasser og det er måske bedre at tage de ødelagte
postkasser ned, da de tilsyneladende ikke bruges.
Til orientering har bestyrelsen stadig nogle få frontplader liggende. De koster DKK 125,- pr.
stk.
Skelpæle:
Disse volder stadig problemer flere steder. Kan de ikke findes, må man evt. tale med den
tidligere ejer. Man skal ligeledes huske, at I som grundejer skal ordne græs og beplantning,
både mod sti og vej.
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Information:
SKOVLYST VEJLAG har nu fået sin egen hjemmeside
www.skovlystvejlag.dk
som Ole Kristensen har været primus motor for. Det skylder bestyrelsen ham en stor tak for.
I bedes ligeledes huske, at medlemmer som har en mailadresse, og endnu ikke har givet
bestyrelsen besked bedes venligst oplyse denne. Det er meget dyrt og tidskrævende at
sende alt med post.
VEJLAGET’s mailadresse er: skovlystvejlag@gmail.com
Formanden sluttede beretningen af med at takke Ole Kristensen og Jens Hansen for det
store arbejde med at slå vore græsarealer omkring Terrassen og udtrykte en særlig tak til
bestyrelsen for godt samarbejde.
Der var efterfølgende nogle spørgsmål til beretningen:.
- Hvad med at få lavet vejchikaner for at hindre høj hastighed..
- Kan vi ikke få opsat skilte over hele Marielyst med km 50.
- Hvad med nye postkasser, som ovre på ”kartoffelstykkerne”.
- Skraldespande ved udlejningshuse er overfyldte og sviner.
Som blev besvaret således:
Marielyst Grundejerforning fik tilslutning på generalforsamlingen i 2019 til en nedsættelse af
af hastigheden fra 50 til 30 km/t. Forelagt kommunen blev dette prompte afvist med støtte
fra politiet, da der kun er ganske få færdselsuheld i Marielyst området.
Ensartede postkasser som ovre på Kartoffelstykkerne er kostbare og hos os er det det
enkelte medlems egen postkasse. På Lupinvejen 1 – 40 er postkasserne stadig rigtig pæne.
De overfyldte skraldespande ved udlejningshuse kan afhjælpes ved at bruge de røde ekstra
sække. Disse sække kan købes på Genbrugspladsen eller hos de lokale købmænd. Se evt:
https://www.refa.dk/REFA/Borger/Dagrenovation/R%C3%B8de-ekstra-s%C3%A6kke.aspx
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren Ole Skov fremlagde regnskabet for 2020 med gennemgang af de væsentligste
poster: Kontingentet er i 2020 på DKK 28.400. Det er et fald fra DKK 43.200 som følge af
kontingentet blev sat ned til DKK 200. Dette blev gjort for at undgå for stor en negativ rente.
Vi har dog i 2021 sat kontingentet tilbage på DKK 300, som følge af forventede større udgifter fremover.
De samlede udgifter er steget i 2020 til DKK 44.103 mod DKK 28.562 i 2019 som følge
af den kraftige renovering/beskæring af beplantningen i ’Sumpen’. Kontorhold og de øvrige
udgifter er på omtrent samme niveau som i 2019.
Nettoresultatet i 2020 var således på DKK 7.400 mod DKK 35.788 i 2019. Vejlagets formue
er i 2020 vokset til DKK 379.297 og er således steget fra DKK 371.897.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent mv.
A: Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog DKK 300 for 2022. Det er uændret fra 2021 .
Kassereren fremlagde herefter budgettet for
Indtægter:
Udgifter
Forventet overskud

2022:

således:

DKK 63.200
(39.500)
DKK 23.700
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Forventet egenkapital/formue

DKK 402.926 ultimo 2022

Budgetterne var baseret på uændret aktivitet uden store anlægsudgifter.
Budgettet for 2022 blev godkendt uden kommentarer.
B: Vedtægtsændringer:
§1: Navn og hjemsted.
Sidste linie:
Vejlagets hjemsted er Sydfalster Kommune foreslås ændret til Guldborgsund Kommune.
§ 5: Kontingent m.v.
3. linie: Pr. 1. okt 1981 betales kr. 50 for kalenderåret 1981. Slettes.
§ 8: Generalforsamlingen.
3. linie: Alle generalforsamlinger afholdes i Sydfalster Kommune ændres til alle generalforsamlinger afholdes i Guldborgsund Komune.
Indkaldelse til ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst
4 ugers varsel til ordinær og med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamLing. Ændres til:
Indkaldelse til ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på Skovlyst Vejlags
hjemmeside, www.skovlystvejlag.dk , under Medlemsinfo, med mindst 4 ugers varsel til ordinær og med mindst
14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, dog senest 1. maj. Parcelejere der har oplyst en e-mailadr.
til Vejlaget, vil ligeledes få informationen tilsendt den vej. Parcelejere der ikke har mulighed for, via elektronik
vej, at modtage eller tilgå informationen, kan meddele dette til Vejlaget og informationen vil i stedet blive
afleveret i postkassen til parcellen.

§18:
§ 8 stk. 2 er ændret ifølge vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 24.juni 2002.
Linjerne herunder er ændret ifølge vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 12. juni 2021
§ 1 stk. 2 &, § 8 stk. 2 - Sydfalster udskiftet med Guldborgsund. § 5 stk. 3 - linjen/stykket fjernet. § 8 stk. 3 stykket er omskrevet i relation til måden hvorpå indkaldelser foretages fremover. Optegnelsen over Vejlaget
første bestyrelse der var angivet lige herunder, er fjernet.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I.h.t. Vedtægternes § 14 afgår 3 medlemmer i ulige år: Erik Skov Rasmussen, Peder Lollike
og Ole Skov..
Formand Erik Skov Rasmussen ønskede ikke genvalg, medens Peder Lollike og Ole Skov
begge modtog genvalg for de kommende 2 år. Bestyrelsen foreslog suppleant Ole
Kristensen som nyt medlem af bestyrelsen. Denne valgtes uden modkandidat.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Nuværende Lone Oezkan genvalgtes og Thomas Skov Jensen blev nyvalgt..
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Nuværende: Elisabeth Schjerning og Kirsten Bagge.
Elisabeth Schjerning ønskede ikke genvalg. I stedet blev Kirsten Bagge nyvalgt som revisor
og Elisabeth Schjerning overtog pladsen som revisorsuppleant.
8. Forslag fra medlemmerne fremkommet til formanden/bestyrelsen den 1. april 2021.
Ingen forslag var indkommet.
9. Eventuelt.
Bente Holse havde sidste år fået til opgave at undersøge prisen for nye postkasser og
fremlagde resultatet: Ca. DKK 1000 pr medlem.
Lone Oezkan syntes postkassestativ og fyldte postkasser udenfor hendes bopæl så
forfærdelige ud og ønskede undersøgt hos postvæsenet, om det var et krav at have en
postkasse.Bestyrelsen lovede en undersøgelse, og hvad der evt. kunne gøres.
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Den fratrådte formand Erik Skov Rasmussen fik en velfortjent tak for formandskabet i
VEJLAGET endda i 2 omgange fra 2004 - 2011 og igen fra 2017-2021 og fik overrakt en
erkendtlighed af næstformand Niels Chr. Petersen.
Derefter sluttede den ordinære generalforsamling med, at formanden takkede deltagerne for
god ro og orden.

Efter en kort pause gik man over til den ekstraordinære generalforsamling.
Dirigenten Ole Skov oplæste de under pkt. 4 B:nævnte Vedtægtsændringer § 1, § 5, § 8 og
§ 18.
Et medlem havde en kommentar til § 8 med definition af Sydfalster. Defineret som den
tidligere Sydfalster kommune.
De af bestyrelsen foreslåede Vedtægtsændringer blev dog vedtaget med alle stemmer.
Med tak endnu en gang afsluttede formand Erik Skov Rasmussen såvel den ordinære som
den ekstraordinære generalforsamling.
------------------Efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig således:
Formand: Peder Lollike, Skovlystvej 4
Næstformand og sekretær Niels Chr. Petersen, Lupinvej 16
Kasserer: Ole Skov, Skovlystvej 22
Bestyrelsesmedlem Ole Kristensen, Skovlystvej 7
Bestyrelsesmedlem Anni Hansen, Skovlystvej 26.

/Bestyrelsen
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