
Skovskifte Grundejerforening 
 

Bestyrelsesmøde d. 21. april 2015 kl. 19.00 

 

Deltagere: Bent Frederiksen, Marie Bjerrum og Per Jepsen 

 

 
 

1. Aktuelle sager 

 Ansøgning sendt til ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ang. ha. Støtte til 

fællesarealet, konsulent fra Landbo Syd hjælper med ansøgningen, vi får ca. 7000 kr. i støtte. 

 Meldgaard har sendt tilbud om container til haveaffald, vi vurderer at det er for dyrt og har 

svært ved at finde en god placering til en container, så alle let kan komme til den. 

 Næste bestyrelsesmøde er d. 4. maj 

 

2. Vej- og vandproblemer 

 Der mangler igen sand/grus på de øverste veje, Løjt Kloakservice er kontaktet og vil udbedre 

det. 

 Der har været en del henvendelser ang. engangsbetalingen til dækning af udgifter til veje og 

dræn. Vi er lydhøre men kan ikke efterkomme alle de krav der efterspørges. Akutte problemer 

vil altid blive prioriteret først. Mange har allerede indbetalt beløbet og vi tager emnet  op på 

generalforsamlingen. 

 Vi vil indhente 2 tilbud på regnvandsledningen mellem nr. 79 og nr. 93, det bliver ikke sat i 

værk før efter generalforsamlingen. 

 Vi diskuterede prioriteringen mellem regnvandsledningen fra nr. 79 til nr. 93 contra asfalt på 

de øverste veje, bestyrelsen mener at regnvandsledningen skal have 1. prioritet. 

 Grusvejen mellem Skarrevvej 281 og 293 (helt ud til asfaltvejen) vil blive afrettet med 

vejhøvl, Løjt Kloakservice har lovet at det sker snart. 

 

3. Generalforsamling 

 Generalforsamlingen holdes i år på Nygadehuset i Aabenraa d. 2. juni, der udsendes 

invitation i uge 19, denne gang bliver det med tilmelding da vi skal betale for kaffe og brød. 

 Vi vil gerne opfordre til at man overvejer at lade sig opstille til bestyrelsen, det er lidt sårbart 

kun at være 3 medlemmer, hvoraf 2 er på valg hvert andet år. 

 Tænk allerede nu over forslag som kan behandles på generalforsamlingen, de skal indsendes 

til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen, mere om det når invitationen 

udsendes i starten af maj. 

 

4. Saldo:  

 66066,27kr 

 Vi har 2 tilbud der afventer betaling, dræn ved nr. 75 og nr. 49: 9750 kr. samt udskiftning af 

drænrør mellem nr. 98 og nr. 117: 45625 kr. Arbejdet bliver udført snarest. 

 

 

Referent: Per Jepsen 

 


