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Grundejerforeningen Egeskoven. 

Mødereferat for bestyrelsesmøde Mandag d. 21. August kl. 20.00 i Egekværnen. 

Møde nr. 4 
1. Velkomst 

 
2. Mødedeltagere 

Johnny, Jette, Willy, Keld, Søren & Claus 

Afbud: Ingen 
 
Bemærkninger til mødereferat nr. 3 

Ingen bemærkninger. 

3. Nyt fra formanden 
Arbejdet med udvidelse af chikanerne vil finde sted i uge 42, 2017.  
 
Bestyrelsen har afholdt møde med Hald Ege Fri & Efterskole: 
Følgende punkter var på Agendaen:  
 

• Udvidelserne af chikanerne blev vendt, og planerne om det nye slidlag der på et 
tidspunkt skal ligges på hele Videbechs Alle, og området omkring Hald Ege Fri & 
Efterskole.  

 
• Hastigheds regulering ved skolen blev vendt. Hvordan skal det laves? 

 
• Bump mellem friskole / efterskole. 
       Bestyrelsen er helt enig i dette og foreslår at vi inddrager dette i 2018 arbejdet. 

 
• Planke værk omkring toilet / bad containere ved østsiden af hallen. Som drøftet, 

er dette en rigtig ”øjebæ” – skolen er enig i at der skal gøres noget ved dette. De 
kigger på forskellige løsninger. 

 
• Kombineret cykel / gang sti. Det er bestyrelsen opfattelse at stien allerede er en 

kombineret cykel / gang sti. Det er en tidligere kommunal afgørelse. Skiltning 
kunne være bedre. Sammen med Efterskolen kigger vi på om dette er muligt.  

 
• Grundejerforeningen så meget gerne at Skolen havde en fast repræsentant i 

bestyrelsen. Dette arbejdes der videre med. 
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• Grundejeforeningen vil gerne drøfte et mere formaliseret samarbejde omkring 

noget af vort arbejde. Som alle ved, er det altid de samme ”diciple” der arbejder 
– kunne efterskolen være interesseret i at etablere et samarbejde, hvor faste 
opgaver ligges over til Efterskolens elever mod betaling? Dette arbejdes der 
videre med.  

 
 

4. Status over arbejdsopgaver i 2017 – Gennemgang af notat fra sidste møde 
 
Notatet er opdateret. Ingen nye punkter. 

 
5. Gennemgang af tilbud fra Lemminkäinen.  

a. Plan for Step 1 – Udvidelser ved chikaner 
b. Plan for Step 2 – Plan for hele Videbechs Alle  

               Planen er at chikanerne udvides i Uge 42, 2017.  
               Der arbejdes videre med Planen for Step 2.  

 
6. Nyt fra Hald Ege Fri & Efterskole 

 
Se notater under ”Nyt fra Formanden” 

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

Vi arbejder på at søge om støtte til diverse materialer og redskaber, via nogle 
kommunale puljer.  

 
8. Evt.  

Næste møde:  

Mandag d. 25-9-2017, Kl. 20.00 i Egekværnen 


