
  

S K O V L Y S T  V E J L A G 
v/formand Peder Lollike, tlf. 2514 0416 

M E D L E M S O R I E N T E R I N G 

                                                                                                                                                   Maj 2022                          
1. Generalforsamling: Indkaldelse 

 

VEJLAGETS ordinære generalforsamling afholdes 

                       

                      lørdag den 11. juni 2022 kl. 10:00 på ’Terrassen” på Fællesarealet. 

 

Generalforsamlingens dagsorden er i henhold til vedtægternes § 10 følgende: 

  

 1. Valg af dirigent. 

 

2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne kalenderår. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent mv. 
   Bestyrelsen foreslår DKK 300  for 2023 – uændret 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

   I.h.t. Vedtægternes § 14 afgår 2 medlemmer i lige år: Niels Chr. Petersen og Anni Hansen.  

 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

   Nuværende: Thomas Skov Jensen og Lone Oezkan. 

 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

    Nuværende: Kirsten Skov.  

 

8. Forslag fra medlemmerne fremkommet til formanden/bestyrelsen den 1. april 2022. 

    Ingen forslag modtaget. 
 

9. Eventuelt. 

  

2. Andre meddelelser: 

 

A. Veje og Stier. 
SKOVLYST VEJLAG ønsker  nye grundejere velkomne, og vi kan oplyse disse samt andre, at  

VEJLAGET  varetager  administration og vedligeholdelse af  fællesanlæg, veje, og stier mod 

fællesarealer samt påser, postkasse- anlæg er funktionelle og ser præsentable ud. Vejene består af 

Skovlystvej og Lupinvej (lige nr.).   

Vedrørende vedligeholdelse m.v. henviser vi til vores opslag på hjemmesiden 

https://skovlystvejlag.dk/vejlaget-veje. 
                                                                                                                                   

B. ”Terrassen” og Fællesarealet (Det grønne areal mellem Lupinvej & Skovlystvej). 
Terrassen med græsarealet foran vedligeholdes af VEJLAGET’s bestyrelse. Fællesarealet incl. 

’Sumpen’ mellem Lupinvej og Skovlystvej er fortsat ikke losseplads for afskårne grene og 

haveaffald .   
 

C. Postkasser.      

 Vore postkasser i postkassestativerne har i efteråret atter været udsat for hærværk. 

Skal hærværk undgås, og man ikke er i huset over vinteren, opfordrer bestyrelsen fortsat til, 

man nedtager sin postkasse inden jul og et stykke ind i det nye år. Der er på Skovlystvej  
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fortsat enkelte postkassevrag fra tidligere års hærværk. Det pynter ikke, så se venligst at få dem 

fjernet. Ønsker man at udskifte den gamle, forholdsvis kostbare ca. kr. 1.100,00, koksgrå MEFA 

600 til en ny billigere postkasse, opfordrer bestyrelsen til at man anskaffer ALLux LT 150 sort 

eller antracit (koksgrå). Denne postkasse kan købes for DKK 250 – 300 i de fleste byggemarkeder. 

 

D. Ejerskifte og kontingent. 
Husk venligst at meddele ejerskifte senest 14 dage efter overtagelsesdato eller hvis man skifter 

privat adresse til Vejlagets  kasserer  (e-mail: til skovlystvejlag@gmail.com).                                            

Ved salg bør man venligst videregive oplysninger om Skovlyst Vejlag til den nye ejer. (Vedtægter, 

deklaration og gerne tidligere Medlemsorienteringer), jvf. Vejlagets hjemmeside. 

Kontingent kr. 300,00 for 2022 er allerede opkrævet via NETS (tidligere Pengeinstitutternes 

Betalingsservice).  

 

E. Efterlysning af e-mailadresser og info om hjemmeside. 
Efter vedtægtsændringer ved sidste års generalforsamlinger udsendes informationer ikke længere 

som almindelig post, men publiceres udelukkende på vore hjemmeside, www.skovlystvejlag.dk,  

eller hvis vi har modtaget og registreret en e-mailadresse til parcellen, fremsendes informationen 

også den vej. Så når man læser denne information og IKKE har modtaget den på e-mail, er det 

fordi, vi ikke har din e-mailadresse. Vi henstiller derfor til, at man indberetter e-mailadresse og 

evt. telefonnumre til os på skovlystvejlag@gmail.com eller på opdateringsformularen 

 https://skovlystvejlag.dk/opdatering på vores hjemmeside. Udover til brug for udsendelse af informationer, 

har vi i denne forholdsvis urolige vintersæson kunnet kontakte ejere flere gange om væltede træer m.m. 

Desværre et par gange har det ikke været muligt grundet manglende oplysninger. Alle oplysninger 

behandles naturligvis sikkert efter gældende GDPR regler. 

På vores hjemmeside www.skovlystvejlag.dk, kan man finde alle relevante oplysninger vedrørende 

Skovlyst Vejlag. Har man spørgsmål, man ikke kan finde svar på der, er du velkommen til at stille spørgs-

mål til bestyrelsen.   
  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Bilag: Skovlyst Vejlags regnskab for 2021. 
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