
Skovskifte Grundejerforening 
 

Bestyrelsesmøde d. 29. Oktober 2014 kl. 19.00 

 

Deltagere: Marie Bjerrum og Per Jepsen, Bent Knudsen inviteret som gæst kl. 8.00 
 

Referat: 

1. Aktuelle sager 

Henvendelse fra et par grundejere angående kloakproblemer, der blev henvist til Arwos da 

det ikke angår Grundejerforeningen. 

Henvendelse fra en grundejer angående vand på hans grundstykke, det skal løses af 

grundejeren selv ved dræning på egen grund. 

Problemer med vand på en af de øverste veje forventes løst når Løjt Kloakservice i næste 

uge vil rette vejen op med en vejhøvl. 

Tilbud fra John Mols om at benytte hans hjemmeside www.skarrev.com til opslag og 

informationer fra Grundejerforeningen, vi ser positivt på forslaget og vil vende tilbage efter 

et bestyrelsesmøde hvor hele bestyrelsen deltager. 

Der bliver indkøbt salt til vinterperioden, vil ligge i de opsatte trækasser. 

Da en evt. kontingentstigning først kan træde i kraft fra år 2016 vil bestyrelsen foreslå at der 

på næste generalforsamling fremsættes forslag om en ekstraindbetaling på 500kr pr. 

grundejer, som skal indbetales til kassereren inden d. 1. August 2015. Nærmere info på 

generalforsamlingen. 

2. Vej- og vandproblemer, Bent Knudsen deltog i dette punkt 

Vi gennemgik kort over dræn i hele vores område, vi har blandt andet fået tilsendt gamle 

kort fra Hedeselskabet. 

Der har været nogle problemer i grøften ud for nr. 77 efter der nu kommer større vandtryk i 

rørene fra det renoverede vejstykke øverst i området. Bent mener dog at have fundet en 

løsning på problemet. 

Vi har henvendt os til Arwos for at få en komplet oversigt over kloakledninger i vores 

område. Hvis vi skal have renoveret vores dræn på større strækninger og hvis folk skal have 

mulighed for at tilslutte deres egne dræn til de fælles dræn, er det vigtig at vi ved hvor 

kloakrørene befinder sig, så de ikke beskadiges. Det er heller ikke tilladt at føre regnvand til 

kloakrørene. 

3. Saldo: 80.250kr (vi afventer stadig regningen fra Løjt Kloakservice) 

 

Referent : Per Jepsen 

 

http://www.skarrev.com/

