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Grundejerforeningen Egeskoven 

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. november kl. 19.00 i Egeskovens festlokale. 

Møde nr. 9 

1. Velkomst 

Ved formanden 

2. Mødedeltagere, bem. til forrige mødes referat ? 

Tilstede: Morten, Ivan, Peter, Lars, Charlotte, Arne & Claus 

Afbud: Ingen  

Ingen bemærkninger til mødereferat nr. 8. 

3. Status vedr. Videbechs Allé – vedligehold, efterskolen m.m. 

3.1  Gennemgang af skitse projekt. 

Firmaet Viborg Ingeniørerne har fremsendt et skitse project på udførsel af projekt for 
trafikdæmpende foranstaltninger på Videbechs allé.  

Skitse projektet blev diskuteret, og det blev besluttet at arbejde videre med 

”Forsætning med indsnævring til 1 spor”.  

Bestyrelsen bemyndiger Peter til at gå videre med dette, og få udarbejdet et projekt 

der indeholder pris, granit kantsten og chausse sten.  

Der skal også inkluderes tilbud på trafikdæmpning på stikvejen Videbechs allé 15-

119. 

3.2 Borgermøde vedr. Videbechs Allé: 

I Oktober blev der afsendt en forespørgsel til formanden for teknisk udvalg, Johannes 
Vesterby vedr. deltagelse i et borgermøde om opklassificering af Videbechs Allé. 

Dags dato har vi endnu ikke hørt fra teknisk udvalg. 
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4. Økonomi. 

4.1  CVR nr. tilmeldes til Virk.dk pr. 1.jan, 2014. 

Kontaktinformationer i CVR registeret skal rettes. Morten sørger for at få dette 
rettet.  

Morten har forsøgt at få Grundejerforeningen tilmeldt Virk.dk uden held. 

Morten forsøger at blive oprettet på Virk.dk INDEN d. 1-1-2014. Så vil vi være i stand 
til at modtage elektronisk post fra det offentlige. 

4.2 Bistand til kasser posten. 

Vi har modtaget et tilbud på bistand til kassererposten i Grundejerforeningen 
Egeskoven. 

Merudgiften for at benytte PBS andrager108 DKK 

Bestyrelsen beslutter at sige ja tak til Leoni Advokaternes tilbud på bistand til 
kassererposten på 5000 DKK incl. moms/pr. år. 

4.3 Forsikring 

Peter kontakter Leoni Advokaterne for at finde af hvordan vi skal forholde os til 

netbanks forsikringer.  

5. Vedtægterne – Status? 

Vedtægterne blev gennemgået på separat møde onsdag d. 06-11-2013. 

Når vedtægterne er klar til at blive lagt ud på hjemmesiden til høring blandt 
medlemmerne, vil der blive omdelt en seddel til medlemmerne, om at dette er sket. 

6. Evt. Herunder dato for næste møde. 

Vedligeholdelsesplan & vedligeholdelses budget sættes på næste dagsorden.  

Punktet kandidater til ny bestyrelse sættes på næste dagsorden. 

 

Næste møde: Onsdag d. 15-1-2014, kl. 19.00   


