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Grundejerforeningen	  Egeskoven.	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  25.	  Juni	  kl.	  19.00	  i	  Egeskovens	  festlokale.	  

Møde	  nr.	  03	  

1.	   Velkomst	  

Ved	  formanden	  

2.	   Mødedeltagere,	  bem.	  til	  forrige	  mødes	  referat	  ?	  

Tilstede:	  Ivan,	  Charlotte,	  Karin,	  Keld,	  Jens	  &	  Claus	  

Afbud:	  Mike	  

Ingen	  bemærkninger	  til	  mødereferat	  nr.	  02	  

3.	   Nyt	  fra	  formanden	  

	   Ingen	  nyt	  fra	  formanden.	  

4.	   Videbechs	  Alle,	  trafikdæmpende	  foranstaltninger	  -	  vedligehold	  

Charlotte	  har	  taget	  kontakt	  til	  tekniskforvaltning,	  og	  har	  fået	  3	  forslag	  til	  hvilke	  firmaer	  der	  
kunne	  give	  et	  tilbud.	  

Vi	  har	  fået	  tilbud	  fra:	  

• Middelhede	  A/S	  

• Thomas	  Nørgård	  ApS	  

• VM	  Anæg	  

Middelhede	  A/S	  kom	  med	  det	  billigste	  tilbud,	  og	  blev	  derfor	  valgt.	  	  

Arbejdet	  med	  at	  lave	  de	  nye	  ”Fartdæmpende	  foranstaltninger”	  forventes	  startet	  medio	  
September	  2014.	  

Der	  er	  blevet	  lagt	  slidlag	  på	  de	  to	  store	  stikveje	  til	  Videbechs	  Alle.	  	  

Charlotte	  undersøger	  	  hvorfor	  der	  IKKE	  er	  blevet	  etableret	  et	  trafikdæmpende	  bump	  på	  den	  
første	  stikvej	  som	  aftalt	  med	  kommunen.	  

	  

	  

	  

Vedligehold	  af	  de	  grønne	  områder:	  
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Keld,	  Jens,	  Ivan	  &	  Claus	  kigger	  på	  og	  få	  ryddet	  op	  i	  de	  træer	  der	  er	  gået	  ud	  omkring	  

mindestenen.	  	  Vi	  går	  i	  krig	  d.	  2-‐7-‐2014,	  kl.	  19.00	  

Vi	  snakkede	  om	  løbende	  vedligehold	  af	  Videbechs	  Alle,	  og	  reparation	  af	  ”Den	  Røde	  Port”,	  og	  
skov	  området	  ved	  Videbechs	  Alle.	  

5.	   Nyt	  fra	  skolen	  

	   Udsat	  til	  næste	  møde.	  

6.	   Økonomi	  

	   Alle	  girokort	  er	  delt	  ud.	   	  

Charlotte	  har	  fået	  et	  par	  henvendelser	  fra	  et	  par	  institutioner	  pga.	  
kontingentstigningerne.	  Der	  blev	  henvist	  til	  de	  nye	  vedtægter.	  

	  

7.	   Evt.	  

	  	   Næste	  møde:	  Onsdag	  d.	  27-08-2014,	  Kl.	  19.00	  i	  Egeskovens	  festlokale.	  
	  
	  


