
Skovskifte Grundejerforening 
 

Bestyrelsesmøde d. 29. august kl. 19.00   

Ved Marie Bjerrum 

Referat 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

- Bestyrelsen fortsætter som sidste periode. 

 

2. Aktuelle sager, vej/skiltesagen, asfaltarbejder, rørlægning af grøft ved sumpområde 

- Det er besluttet at Claus Madsen tager kontakt til Christian Rasmussen, formand for 

Sommerhusforeningen, og Peter Jakobsen, formand for Skarkær/Rodbjerg 

grundejerforening, og laver en fælles skrivelse til kommunen vedr. skiltesagen på Gl. 

Skarrevvej. 

- Det udførte asfaltarbejde på den stejle vej ser ud til at fungere efter hensigten, af føre 

regnvand over til brøndene. 

- Vi har iværksat rørlægning af grøften ud for Skovskifte 49 og 51 

- Vi har fået ryddet et sumpområde neden for Skovskifte 75, vi har tidligere ryddet 

området i forbindelse med arbejdslørdage, det er besluttet på generalforsamlingen at vi 

betaler os fra så store vedligeholdelsesarbejder. Vi ser dog ikke et behov for at gentage 

dette arbejde, da vi forventer at de grundejere som skulle føle sig generet af opvoksende 

træer, selv sørger for at holde dem nede fremover. 

- Vi har konstateret at flere grundejere er begyndt at købe grus/skærver til vejene. Vi har 

tidligere skrevet at det er ok hvis det foregår efter henvendelse til bestyrelsen først. 

     Det mener vi fortsat, det skal gerne matche det grus/skærver der allerede ligger på  

    vejene.  

     Vi undlader at afrette de områder der er belagt med nyt materiale, så længe vejene er i  

     en acceptabel stand.  

- Vi stopper med yderligere godkendelser om særlig vejbelægning til det har været oppe 

på næste års generalforsamling. 

- Vi mangler frivillige til at foretage brøndrensning, efter kraftige regnskyl, på vejen fra 

Skovskifte 61 og ind til Skovskifte 77. Brøndrenser kan afhentes ved Bent Frederiksen 

Skovskifte 98 

- Vedr. ønsket fra Sommerhusforeningen om etablering af en ophalerplads på østsiden af 

revet kan vi stadig støtte ideen men ønsker ikke at tilbyde P-plads på vores mark. 

- De nye grunde der er ved at blive udstykket fra gården Skarrevvej 300 skal danne deres 

egen grundejerforening. Tjek evt. selv den nye  lokalplan N30 for dette område, hvis i 

ønsker mere information om området. 

- Vi har fået en henvendelse fra en grundejer som ønsker vejregulering med chikaner, som 

dem langs vandet, på strækningen fra Fiskerstien og ned af bakken. Der er i øjeblikket  

påbegyndt et samarbejde mellem de forskellige grundejerforeninger og 

sommerhusforeningen, en slags ”Koordinationsudvalg” for at stå mere samlet overfor 

kommunen omkring forslag og løsningsmuligheder både trafikalt og med hensyn til 

andre opgaver som påvirker hele området. 

 

3. Saldo 

86.620,07 

 


