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Igen i år lagde Hald Ege efterskole lokaler til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Egeskoven.  
 
Torben Silberg Poulsen 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)  
 
Formanden fremlagde sin beretning for 2014. 
 
Formanden berettede om at de nye fartdæmpende foranstaltninger på Videbechs Alle var gjort færdige, 
og fra vinteren 2015/2016 vil der blive brugt sand i stedet for salt til glatførebekæmpelse.  
 
Desuden havde grundejerforeningen i løbet af 2014 lavet en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen mht. 
naturpleje omkring Videbechsminde, og sagt ja til at give et tilskud på 4.000 DKK til nye skilte ude i 
skoven syd for Hald Ege.  
 
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.  
 
Regnskabet for 2014 blev fremlagt og gennemgået. 
 
Bestyrelsen havde stillet et forslag om at Grundejerforeningen Egeskoven yder et tilskud til Hallen på 
10.000 DKK.  
Forslaget blev sendt til afstemning.   
 
Resultatet af afstemningen: 20 For, 10 Imod, 1 Blank.  Forslaget blev vedtaget.  
 
Budgettet blev fremlagt for 2015, og godkendt. 
 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
Karin Balle Madsen & Claus Mølgaard var på valg, og blev genvalgt.  
 
Jonny Pedersen & Bodil Bech blev valgt som suppleanter.  
 
Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Egeskoven således ud: 
 
 
Mike Dodd  Bestyrelsesmedlem 
Charlotte Hansen  Bestyrelsesmedlem 
Claus Mølgaard  Bestyrelsesmedlem 
Keld Nissen  Bestyrelsesmedlem 
Karin Balle Madsen  Bestyrelsesmedlem 
Jonny Pedersen  Suppleant 
Bodil Bech  Suppleant 
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Valg af revisor. Deloitte vil også stå som revisor for Grundejerforeningen i 2015. 
 
Under eventuelt blev højden på vejbumpet på den første stikvej diskuteret. Det blev fremført at den ikke 
havde den ønskede effekt, og at man kunne kører relativt hurtigt hen over den.  
 
Formanden redegjorde for forløbet, og gjorde opmærksom på at det er lavet efter gældende lovgivning, 
og godkendt af politiet.  
 
Vigepligtsforholdende på Videbechs Alle var også oppe at vende. Skal der mærkes op med hajtænder i 
området eller skal der ikke. Der er over alt højre vigepligt.  
 
Det var specielt udkørslen fra den første stikvej der var oppe at vende.  
 
Derudover blev udfordringerne omkring Cykel / Gangstierne på Videbechs Alle diskuteret. Det blev 
understreget at det er en kombineret gang/cykelsti der løber fra den røde port og op til Efterskolen.  
 
Derudover blev Hald Eges kommende 100 års jubilæum diskuteret. Hvordan kan vi være med til at 
markere dette i Grundejerforeningen. Der kom flere ideer på bordet.  
 
Vi vil i Grundejerforeningen kigge på det sammen med den styregruppe der er lavet ifm. Hald Eges 100 
års jubilæum.  
 
 
 
 
 
 
 

 


