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Grundejerforeningen Egeskoven. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts kl. 19.00 i Egeskovens festlokale. 

Møde nr. 9 

1. Velkomst 
Ved formanden 

2. Mødedeltagere, bem. til forrige mødes referat ? 
Tilstede: Karin, Charlotte, Keld, Mike & Claus 

Afbud: Jens 

Ingen bemærkninger til mødereferat nr. 8 

3. Status Videbechs Allé 
Der er en ”Pullert” der er blevet kørt ned på Videbechs Alle. Vi får sat en ny op så 
hurtigt som muligt.  

Vi har haft møde med Steen Bonne & Claus fra Sct. Jørgen mht. området omkring 
Videbechs Minde. Sct. Jørgen har tilbudt at fjerne alle de små stubbe, så der kan slåes 
græs. 

Vi vendte artiklen i Hald Vind omhandlende busdrift på Videbechs Alle.  

4. Økonomi 

Vi har gennemgået revisions protokollat til årsrapporten 2014, og godkendt den. 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra den nye Halbestyrelse, omkring et 
tilskud til den nye hal. 

Bestyrelsen foreslår at Grundejerforeningen giver et tilskud på 10.000 DKK. Forslaget 
bliver stillet på generalforsamlingen.   

5. Evaluering af arbejdsdag 

Der kom desværre ikke så mange til arbejdsdagen, men vi fik lavet en hel del.  

Vi vil gentage succesen næste vinter.  

6. Gennemgang af årsrapport 

Årsrapporten blev gennemgået og godkendt. 
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7. Planlægning af generalforsamling. 

Dato for generalforsamlingen er fastsat til den 23-4, 2015. 

Indkaldelse til general forsamlingen skal være ude inden d. 2-4, 2015.  

Vi lægger dags ordenen for generalforsamlingen og regnskabet op på hjemmesiden, så 
kan folk selv printe det ud.   

8. Nyt fra Hald Ege Fri & Efterskole 

Hald Ege Fri & Efterskole har valgt at lave deres eget styrkerum, så ideen med at lave et 
fælles styrkerum sammen med lokalområdet i en af de gamle Sct. Jørgen bygninger, er 
død. 

9. Evt 
Næste møde: D. 23-4, 2015, Kl. 19.00 i Egeskovens festlokale. Bestyrelsen mødes 
Kl. 18.30. 
 


