Referat, Grundejerforeningen Egeskoven
Mødedato: 27-08-2013 i Egekværnen
Mødenr.: 6
1. Velkomst
Ved formanden.
2. Mødedeltagere, evt. kommentarer til sidste mødereferat
Tilstede: Morten, Ivan, Peter, Lars og Arne.
Afbud: Charlotte og Claus.
Referat fra forrige bestyrelsesmøde (mødenr. 5) godkendes og underskrives.
3. Hjemmeside og haldege.dk – status
Besøgstallet på videbechsalle.dk blev gennemgået for juni og juli. Endvidere orientering om ny undermenu
kaldet ”Nyttige links”, som findes under ”Medlemssider”. Her kan findes links til rådgivning om
vedligeholdelse af bl.a. træhuse, håndværkeraftaler og nabohjælp. Fokus for ”Nyttige links” vil ligge på
denne type links, mens det ikke er planen, at undermenuen skal indeholde links til lokale foreninger og
institutioner. For sidstnævnte henvises bl.a. til haldege.dk.
På haldege.dk findes nu en kort orientering omkring vores grundejerforening, ligesom der linkes til
videbechsalle.dk.
4. Status vedr. Videbechs Allé – vedligeholdelse, efterskolen m.m.
Morten har forgæves forsøgt kontakt med Johannes Vesterby, som er formand Teknisk Udvalg i Viborg
Kommune. Han fik i stedet kontakt med Rasmus Ørtoft fra Teknik og Miljø, Viborg Kommune. Han kunne
meddele, at den forventede revidering af lov om private fællesveje endnu ikke er gennemført. Således
vides endnu intet om konsekvenserne for ændring af status for Videbechs Allé. I forbindelse hermed
informerede Rasmus om muligheden for at låne penge af kommunen til istandsættelsen af Videbechs Alle. I
givet fald skal lånet tilbagebetales efter bestemmelsen § 54 i lov om private fællesveje (se link til loven
under medlemssider). Spørgsmålet om långivning besluttes af Teknisk Udvalg fra sag til sag, hvorfor
muligheden ikke er givet på forhånd. Bestyrelsen drøftede mulige negative og positive konsekvenser.
Fremadrettet vil muligheden blive medtaget i de fremtidige overvejelser vedrørende istandsættelsen af
Videbechs Allé.
Bestyrelsen drøftede mulige løsninger for de udslidte røde kasser langs stamvejen. Det blev besluttet at
udarbejde et mindre katalog over mulige fartdæmpende alternativer, dvs. typer, fordele og priser. Dette
indledende arbejde forventes udført de kommende måneder. Den endelige beslutningsproces omkring
typevalg mv. søges afklaret på næste bestyrelsesmøde.

Med hensyn til et muligt borgermøde omkring Videbechs Allé blev det besluttet, at bestyrelsen til næste
bestyrelsesmøde udfærdiger et forslag til dagorden for borgermøde og tilhørende indbydelse til Teknisk
Udvalg.
Bestyrelsen (Ivan) vil kontakte institutionerne ved Videbechs Alle 5-9 angående en fremtidig løsning på
deres vedvarede brug af parkering i græsrabatten. Parkeringen medfører skader og er i øvrigt forbudt iflg.
parkeringsbekendtgørelsen for Viborg Kommune.
Bestyrelsen (Arne) vil kontakte Viborg Kommune angående dato for den planlagte asfaltering af de to
stikveje Videbechs Allé 15-29, 89-95, 113-119 og Videbechs Allé 121-135. Kommunen har tidligere meddelt,
at arbejdet gennemføres i sommeren 2013, men foreløbig er intet sket.
Hald Ege Fri- og Efterskole har optaget 165 elever på efterskolen og 95 elever på friskolen. Der er opstillet
midlertidige badefaciliteter på østsiden af hallen. Friskolen har lejet ejendommen Videbechs Allé 183A, som
fremover vil indgå i skolens lokaler. Med hensyn til sagen omkring kunststofbanen, da har Viborg Kommune
bedt skolens forstander Erik Junker om en skriftlig redegørelse for forbruget af banen. Processen
fortsætter.
5. Økonomi
Alle medlemmer har indbetalt kontingent for 2013.
Sydbank har meddelt grundejerforeningen, at den regnes som en erhvervskunde. Derfor dækker banken
ikke for tab ved misbrug og svindel. Bestyrelsens indstilling er, at der tegnes en nødvendig forsikring herfor,
i det omfang den eksisterende forsikring ikke dækker. Der ønskes priser herfor.
Der udsendes snarest muligt brev til de institutioner, hvor der ikke er overensstemmelse mellem deres
hidtidige antal kontingentenheder og arealet i BBR.
6. Vedtægterne – status
Udkast til vedtægtsændringer er omtrent halvvejs færdigt.
7. Evt., herunder dato for næste møde
Til alle i bestyrelsen: Husk, at når I rundsender mails, så skal der også sendes en mail til foreningsmailen.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 24-09-2013, kl. 19:00 i Egekværnen.

