Skovskifte Grundejerforening
Bestyrelsesmøde d. 3. april 2016 kl. 14.30
Ved Kamma Zerrahn Styrtom Engvej 11
Afbud fra Claus Madsen

1. Aktuelle sager, specielt vejproblemer
 Flere grundejere har gjort os opmærksom på de dårlige vejforhold, specielt mellem nr. 61
og 77. Vi afventer færdiggørelsen af et sommerhusbyggeri ved nr. 75 inden vejen rettes af.
Der har været behov for transport med store lastbiler til dette byggeri, det har været hårdt
ved vejene.
 Vi er ved at søge kommunen om lov til at opsætte et skilt med forbud mod store lastbiler i
området, det kan enten være en max. Længde eller en max. Totalvægt på lastbilerne.
 Alle grundejere har nu indbetalt det ekstra kontingent, det er de penge der gør det muligt at
få rettet vejene af.
 Vi har fået en henvendelse fra en grundejer om der kan blive drænet i et område foran nr.
49, der har vi desværre ikke økonomi til, og vi anser andre opgaver som mere påkrævende.
2. Nyt om TV og Internet i området
 Vi har torsdag d. 7. april haft et møde med en repræsentant fra Stofa/Sydenergi. Til stede
var også en repræsentant fra Sommerhusforeningen. Jeg har vedhæftet deres sidste nye
tilbud om TV og internet. De er nu villige til at føre fibernet ned i området selv ved en lavere
tilslutningsprocent, han nævnte 40-50 % tilslutning. Han vil dog gerne selv fortælle om
tilbuddet til alle interesserede, vi har derfor aftalt at vi holder et informationsmøde i Løjt
forsamlingshus d. 10. juni. I vil få særskilt invitation til mødet senere. Tilslutning vil være
gratis men betingelsen er jo at der er nok der vil tilslutte sig.
3. Forberedelse af generalforsamlingen
 Vi har været nødsaget til at flytte generalforsamlingen til d. 8. juni for at kunne reservere et
lokale. Generalforsamlingen bliver i år afholdt i Borgerhuset i Rødekro, hvor vi tidligere
har været. Invitation følger senere. Vi har et ændringsforslag til vedtægterne for ikke at stå i
den situation at 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år, se næste punkt.
4. Vedtægtsændringer ang. valg til bestyrelsen
 Nuværende vedtægter:
§7.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der til enhver tid kan udvides til at bestå
af 5 medlemmer, såfremt det besluttes på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges på
hvert års ordinære generalforsamling, og vælges for 2 år ad gangen. Der afgår mindst et
medlem af bestyrelsen hvert år. Genvalg kan finde sted.
Samtidig vælges 3 suppleanter. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder, får varigt forfald
eller sælger sin ejendom, indtræder en af suppleanterne. Suppleanterne indtræder i den
rækkefølge, i hvilken de har opnået stemmetal ved generalforsamlingsvalget.

Forslag til vedtægtsændring:
§7. Medlemmerne vælges på hvert års generalforsamling, og vælges for 2 år ad gangen.
Der afgår skiftevis 1 eller 2 medlemmer (hvis der er 3 i bestyrelsen) og 2 eller 3 medlemmer
(hvis der er 5 i bestyrelsen) hvert år. Genvalg kan finde sted.
For at kunne komme i gang med de nye vedtægter, stiller en af bestyrelsens medlemmer sit
nuværende kandidatur på valg, så der allerede i år skal vælges 2 nye medlemmer.

5. Eventuelt:
 Det blev besluttet af Bent Frederiksen køber en buskrydder så vi kan vedligeholde grøfter og
hegn uden at skulle købe os til denne opgave.
6. Saldo:
 65.959,97

