REFERAT
GENERALFORSAMLING
Grundejerforeningen Egeskoven

D. 20-4-2016, KL. 19.00
Igen i år lagde Hald Ege efterskole lokaler til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Egeskoven.
Mogens Ditlev blev valgt til dirigent.
Claus Mølgaard blev valgt til referent.
Der var indkaldt til generalforsamlingen i ordenlig tid.
(Relevante Dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen har lagt på hjemmesiden den sidste
måneds tid)
Erik Junker, forstander for Hald Ege Efterskole, startede med at byde velkommen. Han fortalte om
deres planer om at lave en Højskole i den gamle bygning bag ved efterskolen, som Sct. Jørgen ejer.
Planerne er at bygge nyt. Planerne er stadig på tegnebrættet. Højskolen kommer til at handle om
Fodbold, Håndbold & MTB.
Formanden fremlagde sin beretning for 2015.
Formanden kunne berette om at arbejdet med at forskønne Videbechs Alle skrider planmæssigt frem.
Videbechsminde er blevet lagt i græs, og buskene på Syd siden er blevet fjernet, og der er også sået græs.
Viborg Kommune har beskåret de store træer på Syd siden, så der nu kan komme en del mere lys ned på
gang & cykelstien.
Der er også blevet fortaget diverse asfalt reparationer i løbet af året på stamvejen.
Formanden kunne også berette at vi har udvidet vores forsikringsforhold til nu også at gælde frivilligt
arbejde, hvis opgaven er initieret af Grundejerforeningen.
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.
Glatførebekæmpelsen var oppe at vende. Skal vi bruge salt eller grus?
Bestyrelsen har valgt at fortsætte med at bruge sand.
Det kræver at vejene bliver fejet, og vejbrøndende bliver renset.
Regnskabet for 2015 blev fremlagt, gennemgået & godkendt!
Kommentar til regnskab. Det må gerne være mere udspecificeret.
Budgettet blev fremlagt for 2016, og godkendt.
Kommentarer til Budget. Der er afsat 70.000 DKK til at forskønne arealerne op langs Videbechs Alle. Det
er mange penge. Alle var enige om at det er blevet rigtigt fint omkring Videbechsminde på begge sider af
vejen.
Det forventes ikke at udgiften til forskønnelse af Videbechs alle kommer over 50.000 DKK i 2016.
260.000 DKK i indtægter rettes til 296.000 DKK. Det var en skrivefejl, som rettes.
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Valg til bestyrelsen:
Da der ikke var mødt nok grundejere frem til at der kunne vælges en ny bestyrelse, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling D. 26-5-2016. Kl.19.00
Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Egeskoven således ud:
Jonny Pedersen
???
Claus Mølgaard
Keld Nissen
Karin Balle Madsen
???
???

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem (Repræsentant for Sct. Jørgen)
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Valg af revisor. Deloitte vil også stå som revisor for Grundejerforeningen i 2016.

