
Referat af bestyrelsesmøde – konstituerende – i bestyrelsen, Grundejerforeningen 
Skovparken. 
 
Mødet blev afholdt den 18. maj kl. 19.30 hol Karin Hyldebrandt, SP 14. 
 
Til stede: Karin Hyldebrandt,Jørn Erhardtsen, Knud Moos, Peter Øst, Christen Lyhne (ref) 
 
Der var ikke udarbejdet en decideret dagsorden. 
 
Konstituering: 
I følge vedtægterne valgtes Karin Hyldebrandt til formand. Peter Øst blev udpeget til kasserer. 
Peter varetager fremadrettet tillige opgaven som administrator. Der er usikkerhed om 
opgavens omfang, og bestyrelsen er indstillet på løbende at følge arbejdsmængde mm med 
henblik på, om der er tale om en rimelig arbejdsbyrde for et bestyrelsesmedlem. 
 
I nærmeste fremtid sker der en overdragelsesforretning fra den nuværende administrator til 
kassereren 
 
Bestyrelsen besluttede, at der skal tegnes en kautionsforsikring for kassereren. 
 
Beslutninger mm.: 
Bestyrelsen fulgte i øvrigt op på generalforsamlingen og de beslutninger mm, der blev truffet 
her. 
 
Anskaffelsen og installation af hjertestarter mm. igangsættes. 
 
Bestyrelsen følger op i forhold til Risskov Haveforening og tilplantning af gennemgange. 
 
Vedrørende de blinkende gadelygter mm var der enighed om at NRGI kontaktes. 
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan være et problem med uansvarlig hundeluftning på 
fællesarealet. Det er vurderingen, at problemet formentlig ikke løses med endnu et skilt. Der 
er alene tale om, at hundeluftere er ansvarlige og rydder op efter sig. 
 
Vedrørende filtre i etape 2. Der skrives ud til alle husstande i etape 2, så medlemmerne kan 
oplyse, om de ønsker et eller to sæt pr år. Filtrene planlægges distribueret i oktober/november 
dette år. 
 
De rejste problemer vedrørende hastighed og parkering drøftedes. Bestyrelsen appellerer til, at 
der køres hensynsfuldt og at vendepladserne anvendes til vendeplads og ikke parkering. 
 
Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til Vejafdelingen Aarhus kommune om at få 
etableret et fortov på Asylvej fra Grenåvej og ned til fortovet ved Skovparken. 
 
Bestyrelsen har indgået aftale med Risskov Kloakservice om rensning af regnvandsbrønde på 
vejene i Skovparken. Kloakkerne på de enkelte matrikler er grundejernes egen sag. 
 
Der vil blive foretaget en lapning af vejene, dvs. der vil blive lagt nye småsten på de steder, 
hvor belægningen er slidt helt eller delvist af. 
 
Det blev taget til efterretning, at beboerne har afgivet fuldmagt til Skovparken ApS, således at 
der kan føres voldgiftssag mod arkitekten, hovedentreprenøren og producenten af pladerne 
der sidder på udhusene. Fuldmagten afskærer ikke den enkelte køber for at gøre indsigelse 
over for bygherren. 
 



Bestyrelsen indkøber flis og sand til fri afbenyttelse af beboerne i Skovparken. 
 
Bestyrelsen vil arrangere en arbejdsdag i efteråret. Bestyrelsen udarbejder en liste over de 
ting, der planlægges udført på arbejdsdagen. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 22. september. Såfremt der er sager, der skal håndteres 
inden næste møde, indkalder formanden til møde. 
 
Christen Lyhne  
referent 
 
 
 
 
 
 


