
Grundejerforeningen Egeskoven.

Mødereferat for bestyrelsesmøde Mandag d. 01-04, 2019, kl. 20.00 i Egekværnen.

Møde nr. 7
1. Velkomst

2. Mødedeltagere
Fremmødt: Willy, Jette, Kirsa, Jonny, Keld, Søren & Claus

Bemærkninger til mødereferat nr. 6

Ingen bemærkninger.

3. Nyt fra formanden
• Tilskud til Hald Vind – Bliver givet som tidligere år. 
• Der køres stærkt, når enkelte trafikanter kommer fra Egedalen – Det bliver 

der
holdt øje med.

• Gravearbejde ifm. Nyt fibernet – Græs bliver reetableret snarest.

4. Status over arbejdsopgaver i 2019 – Gennemgang af notat fra sidste møde
Søren tager et tilbud hjem på hvad det vil koste at få renset alle vejbrøndene på 
Videbechs Alle. 
Det er en for stor opgave hvis vi selv skal gøre dette. 

5. Gennemgang af Årshjulet
Ingen punkter.

6. Medlemsskab Skolekreds Hald Ege fri- og Efterskole – Vil vi det?
Ja, det vil vi gerne. 
Der er stiftende generalforsamling d. 20-5-2019, kl. 18.00.

7. Hald Ege Borgerforening – vedtægter (vedhæftet) – Gennemgang af disse
Stiftende generalforsamling d. 2-5-2019, kl. 19.30 i Egekværnen. 

8. Er der nogle opgaver vi skal have håndteret her og nu?
1. Vinterbekæmpelse – Oversigt over veje – Hvad gør vi med Tornly?
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• På første møde efter generalforsamlingen afsættes der en time til at 
diskutere hvad vi gør fremadrettet mht vinterbekæmpelse i de enkelte 
områder.

2. Generalforsamling d. 30-4-2019, Det er en Tirsdag. Holder vi fast i det?
• Generalforsamling, Tirsdag d. 30-4-2019, Kl. 19.00 på Hald Ege Fri- & 

Efterskole.

9. Evt. 
Claus tager fat i Steen Bonne Rasmussen, for at få en snak om hvad der kan 
gøres ved området der ligger ud til Egeskovvej, mellem den røde port og 
Koldbækken.  

Indkaldelserne til generalforsamlingen d. 30-4-2019, bliver husstandsomdelt d. 
6-4-2019. 

Næste møde: Generalforsamlingen d. 30-4-2019, Kl. 19.00. 
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