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Igen i år lagde Hald Ege Fri- og Efterskole lokaler til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Egeskoven.  

 

Mogens Ditlev blev valgt til dirigent.  

Claus Mølgaard blev valgt til referent.  

 

Dirigenten konstaterede at der var indkaldt til generalforsamlingen i ordenlig tid. 

 

(Relevante Dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen har lagt på hjemmesiden & på Facebook den sidste måneds tid)  

 

Erik Junker, forstander for Hald Ege Fri & Efterskole, startede med at byde velkommen. Han gave en status på hvordan det gik med 

deres nye Højskole, og om hvordan det gik med Fri & Efterskolen.   

 

Formanden fremlagde sin beretning for 2017. 

 

Året er bla. blevet brugt på at forberede Videbechs Alle på Hald Eges 100 års jubilæum i 2017. 

• Mindestenen er blevet renset & opmalet. 

• Vi har opsat nye skraldespande langs Videbechs Alle. 

• Vi har ydet økonomisk tilskud til opsætning af nye historiske vejviser skilte i skoven.  

• Vi har ydet økonomisk tilskud til historiske fortællings tavler, som er blevet opsat i området.  

• Vores bænke på Videbechs Alle er blevet pudset & malet.  

• Brandhanerne er blevet malet, med maling venligst sponsereret fra Viborg Brandvæsen.  

• Asfaldt arbejde på stamvejen. 

• Ryddet buskads langs stamvejen. 

• Den røde port er rengjort og malet. 

• Repareret stensætning langs fortovet.  

 

Bestyrelsen har et godt samarbejde med Hald Ege Fri & Efterskole. Vi har en løbende dialog med skolen om vores fælles ansvar for 

at holde området pænt & rent. Hald Ege Fri & Efterskoles indsats er i det seneste år blevet markant bedre, da skolen har inddelt 

ansvarsområder til eleverne.   

 

I efterårsferien blev kørebanen ved chikanerne udvidet. 

Udvidelsen ved chikanerne var nødvendig, da asfalten ved kanten af vejbanen, var ødelagt grundet passage med busser og lastbiler, 

der måtte udnytte vejbanen fuldt ud, for at passere chikanerne. Efter fagfolks vurdering var en udvidelse og underbygning af den 

eksisterende vejkasse, den eneste mulighed. 
 

Bestyrelsen påtænker at få udlagt slidlag fra porten og til efterskolen i 2018. I den forbindelse påtænkes ledestriber foran 

chikanerne (for at undgå de talrige påkørsler af pullerter) samt en spærrelinje ved udvidelsen af vejbanen men i den oprindelige 

vejbanens bredde, for at sikre chikanernes funktion - at holde farten nede. 

Vi har modtaget tilbud fra Lemnikainen om udlægning af slidlag, opretning samt løft af diverse kloaker dæksler og riste, på stamvej 

og stien langs vejen på ca. 618.000 kr + moms. Herudover kommer eventuel opstribning foran chikaner og ved udvidelser. 
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Herudover kommer asfalten på vejen omkring klokke tårnet på 184.000 kr.+ moms. Denne drøftes med Efter Skolen om en 

fordelingsnøgle da en del af vejen tilhører efterskolen. 

 

Økonomisk forventer bestyrelsen at vi har pengene ”På bogen” – alternativt en mindre kassekredit. 

 

Desuden arbejdes der med en sikring af trafikken på parkeringspladsen ved Egekværnen og den nye højskole. Et forslag om en form 

for ensretning af trafikken er der enighed om og dette forslag er nu i høring ved politiet. 

 

Bestyrelsen har ligeledes besluttet at støtte Hald Vind med 20 kr / husstand – i alt 4000 kr. 

 

Vi har afholdt et par arbejdslørdage uden den helt store tilslutning – derfor initiativet omkring et tættere samarbejde med 

efterskolen. Effektiviteten har dog været høj under arbejdslørdage – rigtigt hyggeligt samvær med hot dogs som afslutning. 

 

I samarbejde med Egekværnen har vi søgt om tilskud til vores maskinpark og har fået bevilget 10000 kr. Af Viborg Kommune. Disse 

er bla. blevet brugt til indkøb af en topskærer, skærebukser og visir som vi kan bruge til at holde bevoksningen langs Videbechs Alle 

nede. 

 

Vi har ligeledes haft et par sankekort til brænde. Udtydning af træer ved kærlighedsstien og mindestenen er igang. 

 

Regnskabet for 2017 blev fremlagt, gennemgået & godkendt! 
Kommentarer til regnskabet: 

Der blev spurgt indtil hvad det helt specifikt var der blev afskrevet på i regnskabet. Det bliver specificeret mere detaljeret i det 

næste regnskab.  

 

Der var et ønske om at få flere noter med i regnskabet. Det er taget til efterretning.  

 

Der blev spurgt indtil til fordelingsnøglen mht. kontingent. Er den rigtig? Der er brugt en del energi på at få lavet en retfærdig 

model. Bestyrelsen mener at den model vi bruger nu er fornuftig. 

 

Budgettet blev fremlagt for 2018, og godkendt.  
Kommentarer til budgettet:  

Der blev spurgt om det var en idé at forhøje kontingentet, i stedet for at risikere at skulle ud og låne penge hvis budgettet for 

asfalteringen af stamvejen bliver overskredet. Der er lagt en ”Buffer” ind på ca. 200.000 i budgettet så bestyrelsen har vurderet at 

det ikke er nødvendigt med en kontingentforhøjelse i 2018.  

 

Der blev spurgt indtil om de 15.000 DKK i budgettet til gaver & sponsorater skulle blive stående, da de det sidste år ikke er blevet 

brugt. Bestyrelsen har valgt at lade dem stå i budgettet, selvom der ikke er nogle konkrete planer om at bruge pengene.  
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Valg til bestyrelsen: 

 

Søren Schlott Mikkelsen, Jonny Pedersen & Keld Nissen modtog genvalg til bestyrelsen.   

Kirsa Segerhard intræder som suppleant i bestyrelsen.  

 

Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Egeskoven således ud: 

 

Jonny Pedersen  Bestyrelsesmedlem 

Søren Schlott Mikkelsen  Bestyrelsesmedlem 

Claus Mølgaard  Bestyrelsesmedlem 

Keld Nissen  Bestyrelsesmedlem (Repræsentant for Sct. Jørgen) 

Jette K. Lundkvist  Bestyrelsesmedlem 

Willy Mathiesen  Suppleant 

Kirsa Segerhard   Suppleant 

 

Valg af revisor. Deloitte vil også stå som revisor for Grundejerforeningen i 2018. 

 

Under Eventuelt blev de nye ”Skraldespande” som Revas & Viborg Kommune kommer med diskuteret.  
Mulighederne for at lave ”Affaldsøer” blev diskuteret, så der ikke skal stå 2 skraldespande i alle indkørelser. 

Konklusion: De enkelte områder på Videbechs Alle skal selv gå i dialog med Revas & Viborg Kommune, hvis de har et ønske om at 

lave en ”Affaldsø”.   
 


