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Grundejerforeningen Skovparken, Risskov  

Referat af bestyrelsesmøde 

Sted: Hos Knud Moos 

Deltagere: Karin Hyldebrandt, Knud Moos, Peter Øst, Christen Lyhne 

Afbud: Jørn Erhardtsen 

Referent: Christen Lyhne 

Ad pkt 1: Godkendelse af referat fra  23. september: 

Referatet godkendtes uden bemærkninger 

Ad pkt 2: Nyt fra Haveforeningen efter deres møde den 10. oktober: 

Der har ikke været kontakt fra Haveforeningen. Bestyrelsen tager til efterretning, at Haveforeningen formentlig ikke er 

interesseret i lukning af gennemgangene mellem Haveforeningen og Skovparken. 

Ad pkt 3: Opfølgning på sidste møde pkt. 5 vedrørende trafikbelastning på Asylvej samt varetagelse af ”de 

bløde” trafikanter: 

Der gjordes status. Høringssvar fra grundejerforeningen er fremsendt, og der er fremkommet en kvittering på 

fremsendelsen. 

Bestyrelsen har undersøgt hvorvidt der er byrådsmedlemmer med lokal tilknytning til Risskovområdet det ville være 

relevant at kontakte vedrørende løsning af trafikforholdene med fortov, cykelstier mm. på Asylvej. Det kan konstateres, 

at der ikke er oplagte emner at kontakte pt. Bestyrelsen vil vurdere mulighederne når der bliver et mere konkret overblik 

over kandidater der stiller op til kommunalvalget i 2017. 

Bestyrelsen vil tillige tage kontakt til grundejerforeninger i Risskovområdet med henblik på at foreningerne kan 

koordinere deres initiativer. 

Ad. Pkt. 4: Økonomi 

Der gjordes status. Der er intet at bemærke. 

Der dialog om overdragelsen fra Bjarne til grundejerforeningens kasserer er i gang. 

Der arbejdes på en PBS-løsning vedrørende betaling af kontingent. 

Ad. pkt 5: Opfølgning på sidste møde pkt. 10 vedrørende grundejerforeningsskema mm.: 

Bestyrelsen har besluttet at tage et gebyr for udarbejdelse af grundejerforeningsskema. Spørgsmålet forelægges på 

kommende ordinære generalforsamling. 

Ad. pkt 6: Generalforsamling 2017: 

Bestyrelsen besluttede at generalforsamlingen afholdes onsdag den 17. maj kl. 19.30 i Bellevuehallen. Der rundsendes 

en information til medlemmerne om generalforsamlingen og om fremsættelse af forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen. 
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Ad. pkt. 7: Eventuelt: 

Gadebelysning: NRGI har løst problemerne vedrørende gadebelysning. 

Udgang fra den vestlige del af Skovparken til Asylvej: Bestyrelsen har ikke kunnet skabe en løsning med fliser mm., 

således at adgangen kan ske tørskoet. Det vurderes, at løsningen må afvente, hvad der besluttes vedrørende den samlede 

trafikløsning på Asylvej, jævnfør referatets pkt. 3. 

 Hængelås – stige: Der indkøbes hængelås. 

Affald separering: Der er forespurgt i kommunen vedrørende den påtænkte affaldsløsning med flere affaldsbeholdere pr 

husstand. En sådan løsning vil volde problemer i Skovparken på grund af de små grunde. Den foreløbige konklusion er, 

at der i 2017 kommer mere information og derefter foretages en høring. Det er vigtigt at grundejerforeningen får 

indflydelse på den endelige løsning. Der tilvejebringes mere information om det påtænkte. Affaldsløsningen drøftes på 

generalforsamlingen i maj 2017. 

 Næste bestyrelsesmøde aftaltes til den 21. marts 2017 kl. 19.30 hos Jørn.    

 


