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Grundejerforeningen Egeskoven. 

Mødereferat fra bestyrelsesmøde Mandag d. 19-09, 2022, kl. 19.00 i Egekværnen. 

Møde nr. 4 

1. Velkomst 

 

2. Mødedeltagere 

Deltagere: Jette, Ivan, Keld & Claus 

Afbud: Anne-Mette, Janus & Jonny 

 

Bemærkninger til mødereferat nr. 3 

Ingen bemærkninger! 

3. Nyt fra formanden 

Ingen nyt. 

 

4. Status over arbejdsopgaver – Notatet opdateret 

 

5. Gennemgang af Årshjulet 

Vi skal have afstemt budgetet. Det som vi laver skal laves på samme måde som 

revisoren. Keld kigger på det.   

 

6. Er der nogle opgaver vi skal have håndteret her og nu? 

 

a. Få talt om saltningen. Skal vil ændre noget?  

i. Få indhentet nogle tilbud. 3 Stk. Janus finder 3 firmaer. Janus er i gang. 

(Beslutning tages d. 19-9-2022)  

1. Janus sender INFO ud om dette. 

b. Cykler der ligger smidt rundt omkring. Kig på hvad vi kan gøre. Janus kigger på 

det. Find et sted hvor de kan stilles inden de så bliver hentet. 

i. Vi må gerne stille cyklerne ET sted, så vi efterfølgende kan bede politiet 

om at komme og hente cyklerne. Snak evt. Med Ivan om dette.  

ii. Anne-Mette spørger om de kan stilles ved fjernvarmeværket.  

1. Vi må sætte de herreløse cykler ned bag varmeværket i første 

omgang.  

c. Huller i vejen. Reperationsrunde. Jonny kigger på det. YIT kontaktes. (Se Notat)  

d. Rap Service – Der er lavet en fast aftale med dem. Status? 

e. Kontingent betalinger – Der arbejdes videre med at få folk til at tilmelde deres e-

mail, så vi kan få gjort betalingen elektronisk.  
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i. Dit Seketeriat arbejder vider med en løsning, der sikre at folk får tilmeldt 

deres e-mail.  Status? 

1. Keld følger op på dette.  

f. Ivan laver en prøvefejning på cykelstien. Evt. en gang om måneden. Har gjort det 

første gang. Dette er en god læsning!  

 

7. Evt.  

Næste møde: 14-11-2022, Kl. 19.00 i Egekværnen.  

 


