
Skovskifte Grundejerforening 
 

Bestyrelsesmøde d. 25. juli 2017 kl. 19.00 

Ved Marie Bjerrum 

Referat 
 

Fremmødte: Per Taarsted, Marie Bjerrum, Inga Hald, Bent Frederiksen, Claus Madsen 

 

1. Procedure for bestyrelsesmøder 

Den nye bestyrelse med Inga Hald, skovskiftet 57, har gennemgået bestyrelsens vedtægter, 

og det skal i den forbindelse oplyses, at den siddende bestyrelse ikke benytter sig af 

kontingentfritagelse som honorar. 

 

2. Aktuelle sager 

 

Bestyrelsen har godkendt en henvendelse om vejforbedring med granitskærver på 

strækningen Skovskiftet 115-119. 

 

Bestyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at hvis andre planlægger lignende 

forbedringer for egen regning (ud over den normale vedligeholdelse), skal bestyrelsen altid 

godkende dette. 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til fortsat vedligeholdelse og opretning også af sådanne 

strækninger og belægninger, såfremt der må være behov. 

 

Vi har i bestyrelsen drøftet den frivillige arbejdsdag og den manglende opbakning. 

Vi vil derfor nok indhente tilbud på de groveste arbejder, såsom beskæringer, vedligehold af 

grøfter m.v. 

Dem som deltog i arbejdsdagen skal dog have stor tak for deres indsats. 

 

Planlagte opgaver: Etablering af regnvandsledning på strækningen Skovskiftet 27-57. Der er 

indhentet 2 tilbud, hvoraf det bedste er valgt. Arbejdet vil dog først startes i efteråret, når 

byggeri på strækningen tillader det. 

 

Vi har igen drøftet, at der er mange som kører for stærkt i området i forhold til de tilladte 20 

km/timen. Vi ønsker ikke at sætte flere skilte eller andet op, og opfordrer derfor kraftigt til, 

at alle overholder fartgrænsen. Kik lige på speedometeret, hvis du er i tvivl !!!! 

 

Der opsættes snart et nyt info-skab ved foden af asfaltbakken på Skovskiftet. 

For at holde informationer opdaterede og aktuelle, bedes private opslag nedtaget / fornyede 

senest efter 3 uger. Alle private opslag bedes derfor DATERET, så alle kan se, hvad der er 

nyt. 

 

3. Saldo: 39.944kr 

 

 

Næste møde er aftalt til 13. September 2017. 

 

Referent Claus Madsen 


