
Referat af generalforsaml/11- 2021. 
Systofte  Skovby Grundejerforening. 

1. Valg af dirigent. 

Dirigenten Poul Ib Hansen  takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne § 13, idet den var indkaldt skriftlig med 14.dg.varsel. 

2. Formandens årsberetning. 
Formanden Henning Jensen havde følgende beretning. 
Takker for de fremmødte der var tilstede.  
Sommerfest der har været afholdt 7/8 var en våd fornøjelse, med mange regnbyger. 
men ved indkøb af stor presning, kunne vi holde os tørre. 
Der er blevet undersøgt om nye chikanér (6. stk.) til Tjørnevej, Guldborgsund kommune vil 
undersøge om de vil betale hele udgiften. 
Ligeledes hegn der vender ud imod Tingstedvej fra legepladsen. 
29/11-23 har grundejerforeningen 50. års Jubilæum. 
2020 blev der ikke afholdt generalforsamling, det bremsede Coronaen for. 

3. Forlæggelse af revideret regnskab. 
Revisor Hans Kimer fremlagde regnskabet for kassereren, som blev godkendt med overskud på 
14.918.31. 

       4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.: uændret på 300kr. årligt. 

5.Forslag fra medlemmer. 
1.Farten ønskes nedsat med 50 km hastighed på Stubbekøbingvej, samt flytning af byskiltet nærmere 
Nyk.F 
2.Borde/bænkesæt til legepladsen. 
3. bum/hegn for enden af Magnoliavej naboen dertil Freddi Hansen, vil stå for at udarbejde dette samt 
betale materialer. Det takker medlemmer for med stor klapsalve. 
Disse forslag vil blive gennemgået til næste bestyrelsesmøde. 

       6. A. Valg til bestyrelsen: (Pernille,  Elly) 2.år.(Corona) 

          Elly ønsker og trækker sig. Nyt medlem bliver Ulla Gyvelvej 3. 

          B. Valg til bestyrelsen (Lisbeth-Leif-Henning) 1.år (Corona) 

               Alle modtog genvalg. 

    Valg af suppleanter ( Anni-Annemarie) 

       Begge modtog genvalg. 

7.Valg af revisorer og suppleant 
Genvalg blev Hans.K. og Carsten.C. 
8. Eventuelt 
Der blev reklameret for at borgere i Systofte og Systofte Skovby at der hver 2. uge om Tirsdagen er 
komsammen i SB-40 med div.spil og hygge 14.30-17.  
Ligeledes er der gå- tur samme dag , kl.17 fra Systofte Skovby Skov. .V/indgang ved skoven. 



Ved nærmere oplysninger, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

 

 
 
   
 


