Grundejerforeningen Egeskoven.
Mødereferat for bestyrelsesmøde Mandag d. 01-03, 2021, kl. 19.00 på Teams
Møde nr. 3
1. Velkomst – Velkommen til Ivan
2. Mødedeltagere
Claus, Jette, Anne-Mette, Jonny, Ivan & Keld
Bemærkninger til mødereferat nr. 2
Ingen bemærkninger!
3. Nyt fra formanden
Ingen nyt!
4. Status over arbejdsopgaver i 2020 – Gennemgang af notat fra sidste møde
Punktet gemmes til næste møde.
5. Gennemgang af Årshjulet
6. Er der nogle opgaver vi skal have håndteret her og nu?
a. Vinterbekæmpelse 2020/21. Jonny gav en status.
i. Hvilken status har vejen ved Tårnly.? Vi har aldrig varetaget
vinterbekæmpelse der.
Kommentar:
Ifølge Vejjuristen er der tale om en privat vej.
Tårnly skal selv sørge for vinterbekæmpelse.
De kan vælge at købe ydelsen via Grundejerforeningen, eller tage fat i Park &
Vej.
b. Græsslåning 2021. -> Claus / Jonny giver en status. – Vi skal have fundet ud af om
Efterskolen vil varetage opgaven?? Er det en god ide?
Kommentar:
Efterskolen vil som udgangspunkt godt have opgaven. Alternativt kan Sct.
Jørgen spørges.
c. Status på kontingentbetalinger 2020. -> Keld sørger for en status.
Kommentar:
Alle kontingenter er betalt for 2020.
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d. Vi skal have fundet et nyt firma til at varetage bogholderfunktionen. -> Vi skal
have lavet en plan.
Kommentar:
Vi kigger på en vedtægtsændring. (Se mail fra Sydbank)
2/3 deles flertal når der stemmes. Af fremmødte.
Vi forsøger at finde en løsning. Keld undersøger forskellige muligheder, og tager
kontakt til mulige firmaer.
e. Status på billeddokumentation til Sydbank – Keld giver en status
Kommentar:
Det er på plads.
f. Har kontaktet Bach & Nørgaard mht. at få en pris på beskæring af de 3 store
Egetræer. – Claus giver en status
Kommentar:
Vi går videre med dette. Udover dette skal vi have beskåret de 15 Stk. træer der
står omme på parkeringspladsen. De går i gang d. 22-3-2021.
g. Fart dæmpende foranstaltninger på Videbechs Alle – Status
Kommentar:
Vi overvejer at købe nogle officielle skilte.
h. Vi har 2 rendestens brønde vi skal have gravet op pga. de er stoppet til. Jette &
Kirsa kigger på dette, og laver en plan.
Kommentar:
Jonny kigger på opgaven

7. Evt.
Næste møde:
Mandag d. 12-4-2021, Kl. 19.00 på Teams.
Anne-Mette laver et brev omkring udsettelse af Genneralforsamlingen. Vi forventer
den bliver afholdt inden sommerferien.
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