Grundejerforeningen Egeskoven.
Mødereferat for bestyrelsesmøde Mandag d. 01. Oktober, 2018, kl. 20.15 i Egekværnen.
Møde nr. 4
1. Velkomst
2. Mødedeltagere
Jette, Kirsa, Søren, Keld, Willy, Jonny & Claus
Afbud: Ingen
Bemærkninger til mødereferat nr. 3
Ingen bemærkninger.
3. Nyt fra formanden
Der bliver indkaldt til et formøde d. 24-10, mht. stiftelse af en borgerforening i Hald
Ege.
Hald Ege Efterskole er blevet spurgt om de ville have en plads i Grundejerforeningen
Egeskovens bestyrelsen. Det er de ikke interesseret i. De er meget godt tilfredse med
samarbejdet.
4. Status over arbejdsopgaver i 2018 – Gennemgang af notat fra sidste møde
5. Asfalt på Videbechs Alle.
Plan for Step 2 – Plan for hele Videbechs Alle - Status.
• Status på opgaverne som Grønhøj Vognmandsforretning laver.
o De er godt i gang med opgaverne.
• Status på opgaverne som YIT skal udføre.
o Forventes at gå i gang i uge 41. Asfalt lægges på i Uge 42.
• Hvad skal vi selv have lavet?
o Rododendron ved porten beskæres. Der sprøjtes mod ukrudt, på
udvalgte steder, inden der lægges asfalt på. Vi bruger det stof som
Viborg Kommune anbefaler.
• Info på Facebook?
o Der informeres på Facebook om det arbejde der skal laves. .
• Info på Hjemmeside?
o Der lægges info på vores hjemmeside.
• Bustrafik Uge 42 – Info?
o Der informeres om manglende bustrafik på hjemmesiden, Facebook,
både på vores side og Hald Ege Diverse.
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•

Bestilling af nye pullerter fra Geveko.
o Vi venter med at bestille ekstra indtil vi er sikre på at det er den
løsning vi vil have i begge ender af hellen.

6. Gennemgang af Årshjulet
Vi gik opgaverne for Oktober/November igennem.
7. Er der nogle opgaver vi skal have håndteret her og nu?
Kristian Jensen, Have-Industriservice, kontaktes og aftalen om vinterbekæmpelse for
2018/19 laves.
8. Evt.
Næste møde: Mandag d. 5-11-2018, kl. 20.15 i Egekværnen.
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