
Grundejerforeningen Egeskoven.

Referat fra bestyrelsesmøde den 05. november kl. 19.00 i Egeskovens festlokale.

Møde nr. 06

Velkomst
Ved formanden

Mødedeltagere, bem. til forrige mødes referat ?
Tilstede: Karen, Jens, Keld, Charlotte, Mike & Claus

Afbud: Ingen

Ingen bemærkninger til mødereferat nr. 05

Status Videbechs Allé
Jan Middelhede er PT i gang med at lave de fart dæmpende foranstaltninger. 

Det der mangler er pullerter.

Vedr. Vintervedligeholdelse, så har vi besluttet at bruge Christian Jensen til at stå 
for det i 2014/2015. 

Økonomi

Kontingent indbetalingerne er på vej ind.  

Kontakt til Naturstyrelsen, Sct. Jørgen

Grundejerforeningen Egeskoven har lavet en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen 
om vedligeholdelse af Forstbotaniks have. Det er tanken at Grundejerforeningen 
skal stå for at rydde op i den nederste del omkring mindestenen, og Naturstyrelsen 
har indvilget i at fælde et bælte på 4-8 m fra stamvejen på den øverste del.

Vi har også haft et møde med Sct. Jørgen mht. løbende vedligehold af området. De 
er meget positivt indstillet. 

Ansøgning til Viborg Kommune

Viborg Kommune har lavet en pulje hvor man kan søge tilskud til vedligeholdelse 



af grønne arealer.

Vi ansøger om 2 motorsave + sikkerhedsudstyr.

Jens & Claus laver en ansøgning inden udgangen af november 2014.

Tilskud til hallen.

Bestyrelsen vil på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til om vi vil yde tilskud til 
den nye hal. 

Vi overvejer om vi vil tage det op på den kommende general forsamling, for at 
lodde stemningen. 

Nyt fra Hald Ege Fri & Efterskole

Ingen nyt.

Oplæg til arbejdsdag

Karin & Keld  laver et udkast til en seddel der skal deles rundt.

 Henvendelse fra ABFs Egens Bestyrelse

Vedr. bump på stikvejen, etablering af hajtænder ved udkørslen og tvivl om det er 
en kombineret gang/cykelsti som er på Videbechs alle. 

Bestyrelsen kontakter Tekniskforvaltning.

Næste møde: D. 12 januar, 2015, Kl. 19.00 i Egeskovens festlokale.



Side  PAGE 2 af  NUMPAGES  2


