Grundejerforeningen Egeskoven.
Mødereferat for bestyrelsesmøde Mandag d. 12-04, 2021, kl. 19.00 på Teams
Møde nr. 4
1. Velkomst
2. Mødedeltagere
Claus, Jette, Anne-Mette, Jonny & Keld
Afbud: Ivan
Bemærkninger til mødereferat nr. 3
Ingen bemærkninger!
3. Nyt fra formanden
Ingen nyt!
4. Status over arbejdsopgaver i 2020 – Gennemgang af notat fra sidste møde
Notatet er gennemgået!
5. Gennemgang af Årshjulet
6. Er der nogle opgaver vi skal have håndteret her og nu?
a. Vinterbekæmpelse 2020/21.
i. Hvilken status har vejen ved Tårnly.? Ifølge Viborg Kommunes Vejjurist
er vejen privat. Tårnly er informeret, og vender tilbage mht. om de vil
bruge os eller Park & Vej.
b. Græsslåning 2021. Vi skal have fundet ud af om Efterskolen vil varetage
opgaven??
i. Det vil de gerne. 5.500 DKK Pr. år. Vi følger op på aftalen efter græs
sæsonen.
c. Vi skal have fundet et nyt firma til at varetage bogholderfunktionen. -> Vi skal
have lavet en plan.
i. Vi har valgt ”Dit sekretariat”. Keld går videre med det.
d. Har kontaktet Bach & Nørgaard mht. at få en pris på beskæring af de 3 store
Egetræer, + 16 mindre træer. – Claus giver en status
i. Opgaven er fuldført.
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e. Fart dæmpende foranstaltninger på Videbechs Alle – Status
i. Skal vi købe nogle officielle skilte? Vi vil købe nogle skilte. Vi undersøger
hvad det vil koste.
f. Vi har 2 rendestens brønde vi skal have gravet op pga. de er stoppet til. Jette &
Kirsa kigger på dette, og laver en plan.
i. Jonny har opgaven – Status? Opgaven bliver lavet i Uge 16.
Entreprenøren Thomas Nørgaard har opgaven.
g. Generalforsamling 2021
i. Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid – Er lagt op på Facebook &
Hjemmesiden.
ii. Vi tager det op på næste møde.
h. Deloitte – Claus Vestergård er stoppet hos Deloitte. Vil vi stadig bruge ham?
i. Vi holder fast i Claus Vestergaard. Han er nu hos Andersen Revision.
i. Få den ”Offentlige” parkeringsplads reetableret med stabilgrus – For enden af
Videbechs Alle. Spørgsmål fra Bjarne Egtved – Sct. Jørgen.
i. Hvad er vores holdning til dette? Der arbejdes videremed opgaven. Det
skal klarlægges hvilken status arealet har.
7. Evt.
Næste møde:
Mandag d. 10-5-2021, kl.19.00 på Teams.
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