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Igen i år lagde Hald Ege efterskole lokaler til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Egeskoven.
Jette K. Lundkvist blev valgt til dirigent.
Claus Mølgaard blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede at der var indkaldt til generalforsamlingen i ordenlig tid.
(Relevante Dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen har lagt på hjemmesiden & på
facebook den sidste måneds tid)
Erik Junker, forstander for Hald Ege Fri & Efterskole, startede med at byde velkommen. Han fortalte
om deres nye Højskole, og om hvordan det gik med Fri & Efterskolen. Den nye Højskole kommer til at
handle om Fodbold, Håndbold & MTB. De første hold forventes startet op efter sommerferien 2017.
Formanden fremlagde sin beretning for 2016.
Året er blevet brugt til at skaffe sig et overblik over de mange opgaver der ligger i grundejerforening
Egeskoven. Se på hvilke opgaver der lå lige for og hvilke der krævede det lidt længere perspektiv.
En overodnet opgave har været at have området klart til Hald Ege`s 100 års jubilæumsfest d. 5. – 7. Maj.
Det bliver en stor begivenhed og lige netop vores Grundejerforening er stedet hvor de første Østrig-Ungarske
soldater kom til og blev indkvarteret. Meget er sket siden, og vi har i dag en grundejerforening der værner og
plejer områderne omkring de ”Røde Barakker”.
For Jubilæet har vi bl.a.
• Besluttet at få mindestenen renoveret. Den vil få en tiltrængt afrensning og opmaling af teksten. Dette vil
ske på stedet.
•

Vi har investeret i nye skralde spande som er opsat langs Videbechs Alle.

•

Ydet tilskud til opsætning af de historiske fortællings tavler der vil blive opsat rundt i området, og give
besøgende et indblik i historien.

•

Ydet til til fornyelse af vejviser skiltene i skoven

•

Brandhaner i området er ved at blive malet – maling venligst sponseret af Viborg Brandvæsen.

•

Bænke er blevet slebet og behandlet.

I årets løb har vi derudover:
•

Fået lavet en face book gruppe – som vi fremover vil benytte os af, når der er nyheder og oplysninger
som skal deles – hvis I ikke allerede er med – så skynd jer at få jer tilmeldt
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•

Vi har prøvet at strukturere bestyrelsens arbejde i et årshjul, så det fremover bliver nemt at overtage en
bestyrelsespost og få overblik over opgaverne.

•

Som alle nok har bemærket er området langs Videbechs Alle blevet kraftig beskåret og udtyndet. Vi
fortsætter dette arbejde og håber med tiden at få skabt en harmonisk og velplejet bevoksning langs vejen.

•

Der er foretaget mindre vedligeholdelse af vejen.

•

Nye husnummer skilte er blevet sat op – der var en del mangler på de gamle skilte.

•

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at lave et forslag for et bedre trafik forløb på parkeringspladsen bag
ved Egekværnen / Børnehaven.

De ”røde barakker” – I Egeskoven er en unik historie, og en del af Danmarks historien. Vi alle – som
beboere i dette fantastiske område, har en forpligtigelse og en fælles opgave i, at være med til give området
videre til næste generation på bedste vis. Bestyrelsen har derfor valgt at sætte arbejde i gang med en plan
2030 – en overordnet og langsigtet plan for området, som endnu kun har set sin spæde start. Alle ideer og
forslag er velkomne. Bestyrelsen har drøftet:
• Genoprettelse af den botaniske have
• Kan vi bruge det genopståede regnvandsbassin?
• Langtidsplan for vejvedligeholdelse
• Shelters til overnatning i området
Vores gode samarbejde med Hald Ege Fri & Efterskole fortsætter. Hald Ege Fri & Efterskole sørger
for at skraldespandende på Videbechs Alle bliver tømt ca. en gang om ugen.
Regnskabet for 2016 blev fremlagt, gennemgået & godkendt!
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Budgettet blev fremlagt for 2017, og godkendt.
Der var ingen kommentarer til budgettet.
Valg til bestyrelsen:
Claus Mølgaard modtog genvalg til bestyrelsen. Karin Balle Madsen udtræder af bestyrelsen.
Jette K. Lundkvist indtræder i bestyrelsen.
Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Egeskoven således ud:

Jonny Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Schlott Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem
Claus Mølgaard
Bestyrelsesmedlem
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Keld Nissen
Jette K. Lundkvist
Willy Mathoesen

Bestyrelsesmedlem (Repræsentant for Sct. Jørgen)
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Valg af revisor. Deloitte vil også stå som revisor for Grundejerforeningen i 2017.

