Skovskifte Grundejerforening
Bestyrelsesmøde d. 10. marts 2015 kl. 19.00
Deltagere: Bent Frederiksen, Marie Bjerrum og Per Jepsen
Hans Jørgen fra Løjt Kloakservice deltager i en del af mødet.
referat
1. Vej- og vandproblemer
Under dette punkt deltog Hans Jørgen Andersen fra Løjt Kloakservice
Vi blev enige om at fortsætte udskiftningen af dræn fra nr. 117 til nr. 98 med lukkede rør
som giver mulighed for at grundejere langs drænet kan tilslutte deres egne dræn til dette
rør, det skal dog ske via et sandfang på egen grund.
Der bliver etableret dræn i græsstien mellem nr. 75 og nr. 49
Vi får et tilbud på dræn fra nr. 93 til nr. 79, her har ikke tidligere ligget rør. På denne
strækning bliver det også mulighed for at tilslutte egne dræn via et sandfang.
Vi får tjekket de øverste dræn mellem nr. 123 og nr. 135 men regner ikke med at de skal
udskiftes.
Vi har lavet en aftale med Løjt Kloakservice om at der skrabes med en vejhøvl et par gange
om året på alle grusveje, det er dog vigtigt at grundejerne også selv fylder noget i evt. huller
som opstår i løbet af året, det er med til at begrænse problemerne. Grus til dette formål kan
hentes på fyldpladsen, vi vil også sørge for at der kommer en bunke med lidt grovere
grus/sten.
Med hensyn til at lægge asfalt på nogle af vejene har vi foreløbig udskudt denne beslutning,
både af økonomiske grunde men også fordi Hans Jørgen fra Løjt Kloakservice mener at
vores andre tiltag vil kunne afhjælpe problemerne i en vis udstrækning.
For at få råd til disse tiltag er vi nødt til at opkræve et engangsbeløb fra alle grundejere!
Vi vil derfor bede alle grundejere om at indbetale 1000kr på foreningens konto:
Reg. nr.: 7930 kontonr.: 1404798 senest d. 1. maj 2015
Husk at skrive husnr på.
Vi ved det er et usædvanligt skridt at tage men vi mener ikke vi kan vente.
Det har været et usædvanligt vådt år med mange kraftige regnskyl, der er dog ingen garanti
for at det ikke vil blive lige så vådt fremover.
På generalforsamlingen vil vi også fremkomme med et forslag om kontingentstigning på 500
kr men det kan tidligst træde i kraft i året 2016
2. Aktuelle sager
-Det blev drøftet om der skulle etableres en central affaldsplads så skraldebilerne ikke
behøvede at køre op til toppen om vinteren, det ville kræve at affaldet kunne sorteres på
pladsen. Vi mente ikke at der var et akut problem.
-Karl W Pedersen har forespurgt om en forlængelse af hans lejeaftale af fællesarealet, vi
var enige om at han kunne forlænge aftalen, det er til alles tilfredshed at området holdes så
pænt som han gør.
-Henvendelse fra en grundejer om foreningen ville hjælpe ved henvendelse til kommunen i
forbindelse med høringssvar, i dette tilfælde vedr. en byggesag.

Vi kan ikke som forening gå ind og blande os i enkeltsager mellem grundejere og kommune,
vi skal være repræsentant for alle grundejere. Vi vil dog gerne hjælpe med forslag til
løsninger, som vi også har gjort i dette tilfælde.
-John Mols har en hjemmeside www.skarrev.com med mange gode oplysninger om vores
område samt henvisning til grundejerforeningen samt sommerhusforeningen, tjek den.
-Vi har bestilt lokale til generalforsamlingen på Nygadehuset i Aabenraa, den afholdes
tirsdag d. 2. juni, invitation følger efter næste bestyrelsesmøde
-Næste møde i bestyrelsen bliver d. 21. april 2015
3. Saldo: 52.947kr
Referent
Per Jepsen

