Grundejerforeningen Egeskoven
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. september kl. 19.00 i Egeskovens festlokale.
Møde nr. 7
1.

Velkomst
Ved formanden.

2.

Mødedeltagere, bem. til forrige mødes referat?
Tilstede: Morten, Ivan, Peter, Lars, Arne, Charlotte & Claus.
Afbud: Ingen.
Ingen bemærkninger til sidste referat.

3.

Hjemmeside og Hald Ege.dk – Status.
Lars sørger for at der på hjemmesiden bliver sagt tak til personalet på
Varmecentralen/Sct. Jørgen fordi de har plantet en stor del af kasserne til med
lavendler!!
Hjemmesiden får ros fra flere sider!!! 

4.

Status vedr. Videbechs Allé – vedligehold, efterskolen m.m.
Videbechs Allé:
Fartdæmpnings foranstaltninger blev diskuteret.
Antal, udseende samt bump eller ej blev drøftet, alle var enige om at der ikke skulle
etableres flere end nødvendigt.
Vi formoder at vi ender på ca. 7 chikaner.
Vi skal have et firma til at lave et udkast til en eller flere løsninger på hvordan
chikanerne kan placeres. Det skal laves med så få chikaner som muligt, men vejloven
skal overholdes, og 40 km zonen skal bevares. Peter sætter gang i det. Peter sender
en mail ud når han har fået en ca. pris på hvad det koster for at få dette lavet.
Asfalt:
Viborg kommune har udsat asfaltarbejdet mht. nyt slidlag på de to store stikveje ned
til de sorte boliger til 2014.
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Beplantning:
Christian kontaktes og bedes fjerne det træ der er udgået, samt beskære hele højre
siden, samt tynde ud i buskene. Ivan laver en aftale med Christian.
Vintervedligeholdelse:
Ivan kontakter Christian og får et tilbud på snerydning/saltning.
Arne får en pris fra Vestermarkens Maskinstation på de samme ydelser.
5.

Økonomi.
Peter orienterede om økonomien og kassebeholdningen. Økonomien er i fin form.
Peter orienterede om hvordan arbejdet går med at opdatere kontingent satser. Det
har vist sig at der er småfejl mellem BBR oplysningerne og de tidligere anvendte
opmålinger.

6.

Vedtægterne – Status?
Arbejdet med vedtægterne blev gennemgået. Inden længe sender Lars et udkast ud
som vi så skal se på.

7.

Evt. herunder dato for næste møde.
Forbered evt. nye kandidater til bestyrelsen for 2014. Potentielle kandidater
kontaktes.
En permanent løsning mht. kasserer for 2014 og frem undersøges. Peter undersøger
hvad der er af muligheder og hvad det koster.
Bestyrelsen tager kontakt til Teknisk Udvalg og invitere Teknisk Udvalg til et
borgermøde med tilhørende dagsorden.
Næste Møde: Mandag D. 21-10-2013, kl.19.00 – Bestyrelsesmøde.
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