Referat, Grundejerforeningen Egeskoven
Mødedato: 03-06-2013, i Egeskovens festlokale
Møde Nr. 4

1. Velkomst
v. formanden
2. Mødedeltagere, evt. kommentarer til sidste mødereferat.
Morten, Charlotte, Arne, Ivan, Peder, Lars & Claus
Afbud: Ingen!
Mødeindkaldelser laves i Word, og udsendes som Word dokument!
Det udsendte budget på bagsiden af referatet fra den Ekstraordinære Generalforsamling er forkert.
Fejl:
 207 enheder skal rettes til 212 enheder.
 Mangler punkt under driftsudgifter, 3000 DKK til drift tilskud af Haldvind.
3: Hjemmeside og Hald Ege.dk – Lars orienterede.
Lars fremlagde hans udkast til en hjemmeside.
Vi diskuterede følgende punkter:
Hvilke personinformationer skal ligges ud på hjemmesiden?
Beslutning: Bestyrelsesmedlemmerne nævnes med navns nævnelse på hjemmesiden, og
grundejerforeningen kan kontaktes via kontaktformularen på hjemmesiden, og de sendes til formanden.
Få defineret hvad Grundejerforeningen vil svare på, på kontaktsiden. (Defineres senere)
Der laves et link fra Hald Eges hjemmeside til siden.
Domænet videbechsalle.dk er blevet købt, og er dermed blevet navnet på vores nye hjemmeside.
Der vil være behov for at bruge lidt penge på denne side.
Vi opfordres til at gå ind og læse siden igennem.
Siden hedder: www.bricksite.com/egeskoven eller videbechsalle.dk
4: Status vedr. vejen – Arne gav en opdatering.
Arne har haft et møde med Lemminkäinen.
Det asfaltarbejde (maskinopretning) der er foretaget i foråret 2013 har i alt kostet: 99.376 DKK uden
moms.
Ved nærmere eftersyn viste det sig at skaderne på asfaltbelægningen var noget større ind først antaget.
Samtidig med at slidlagsarbejdet bliver udskudt nogle år, var det nødvendigt at foretage en mere
holdbar reparation. Derfor afvigelsen i forhold til budget.
Bestyrelsen aftalte at vores pedel Christian skal have nogle ekstraopgaver i forbindelse med
græsslåningen. For eksempel beskæring af beplantning og rensning af rendestensbrønd i hullet.
5: Borgermøde – Vi skal frem til en fældes holdning.
Vi diskuterede hvordan et ”Borgermøde” skulle laves.
Hvad skulle der være på agendaen?? Skal det evt. slås sammen med andre emner??

Forslag til agendaen:
 Vil Viborg kommune overtage Videbechs Alle? Ja/Nej -> Er det muligt???
 SSP Konsulenter -> Problemer/Akuelle ting i området.
 Efterskolen -> Erik Junker -> Kunstofbane og evt. andre emner.
 Klubben Haldege
Dette punkt arbejdes der videre med på det kommende møde.
6: Vedtægterne – Hvem kan hjælpe os med at rette dem til?
Udskudt til næste møde.
7: Orientering om møde mellem Efterskolen og ”Protestgruppen”.
Morten orienterede om mødet mellem de to parter. Vi afventer kommunens svar.
8: Evt. Herunder dato for næste møde.

NÆSTE MØDE: Mandag d. 24-6-2013, kl. 19.00, i Egeskovens festlokale.

