Grundejerforeningen Egeskoven.
Referat fra bestyrelsesmøde den 21.oktober kl. 19.00 i Egeskovens festlokale.
Møde nr. 8
1.

Velkomst
Ved formanden

2.

Mødedeltagere, bem. til forrige møde referat?
Tilstede: Morten, Ivan, Peter, Lars, Charlotte, Arne & Claus
Afbud: Ingen
Bemærkninger: Arne havde nogle bemærkninger til Mødereferat nr. 7. Claus retter
mødereferat nr. 7 til og udsender et nyt, inden udgangen af uge 43, 2013.

3.

Hjemmeside og Hald Ege.dk. – Status.
Hald Ege.dk linker automatisk til Videbechs Alle.dk
Videbechs Alle.dk er opdateret med nyttige links om bla. optænding i brændeovne.

4.

Status vedr. Videbechs Allé – vedligehold, efterskolen m.m.
Vedligehold:
Vores gartner har beskåret buske/træer ved stamvejen.
Ivan kontakter Erik Junker og forsøger at få ham til at feje stien ned til den røde port.
Efter anmodning har vi modtaget et tilbud fra firmaet Have-Industriservice på
græsslåning mm. for 2014. Tilbuddet lyder på 4.500 DKK incl. moms. Tilbuddet er
accepteret.
Ivan B. Madsen giver firmaet besked.
Borgermøde vedr. Videbechs Allé:
Der er afsendt en forespørgsel til formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby
vedr. deltagelse i et borgermøde om opklassificering af Videbechs Allé.
Vi afventer svar.

4.1

Tilbud på projektering.
Firmaet Viborg Ingeniørerne har fremsendt et tilbud på udførsel af projekt for
trafikdæmpende foranstaltninger på Videbechs allé.
Projektet består af.
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Oversigtsplan med placering af fartdæmpere.



Et typekatalog/tegning med 2-4 forslag på fartdæmpere.



Overslag på anlægsudgifterne.

Han tilbyder dette for et maksimum beløb på 15.000 DKK. ekskl. moms. Bestyrelsen
at acceptere tilbuddet, og sætter det i værk.
4.2

Tilbud på vinterbekæmpelse.
Vestermarken fortsætter med vinterbekæmpelsen i 2013/2014. Vestermarken bliver
bedt om at modificere deres maskinvalg, så det passer til vejforholdene og til de
snemængder der er faldet.
Arne Ørnbøl kontakter Vestermarken.

5.

Økonomi.
Vi har modtaget et tilbud på bistand til kassererposten i Grundejerforeningen
Egeskoven.
Peter finder ud af hvad gebyret er til PBS.
Der tages en beslutning på næste møde i november.
Korrektionerne ifm. kontingent for de institutioner der afregnes efter bebyggelsens
areal størrelse, er blevet foretaget og regningerne er udsendt og blevet betalt.

5.1

CVR nr. tilmeldes til Virk.dk pr. 1.nov.
Kontaktinformationer i CVR registeret skal rettes. Morten sørger for at få dette
rettet.
Morten sørger for at vi bliver oprettet på Virk.dk INDEN d. 31-10-2013. Så vil vi være i
stand til at modtage elektronisk post fra det offentlige.

6.

Vedtægterne – Status?
Vedtægterne gennemgås på separat møde onsdag d. 06-11-2013.

7.

Evt. Herunder dato for næste møde.
Hald Vind har spurgt om vi vil give et tilskud til Hald Vind fra 2014. Det har vi sagt Ja
til. Morten svarer på hvor mange enheder vi er, og giver Finn Brøndum besked.
Peter foreslår der laves en handlingsplan/vedligeholdelsesplan.

Næste møde: Onsdag d. 06-11-2013, kl. 19.00 – Vedtægtsgennemgang
Næste møde: Onsdag d. 20-11-2013, kl. 19.00 – Bestyrelsesmøde
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