
GRUNDEJERFORENINGEN SKOVPARKEN 

Referat fra bestyrelsesmødet den 23/9-16 hos Peter. 

Dagsorden 

1. Vejbelægning. Skal vi foretage os mere? 
2. Arbejdsdag. Overvej arbejdsopgaver. 
3. Nyt vedr. haveforeningen? 
4. Hjemmesiden.  
5. Evt. yderligere høringssvar vedr. trafik i forbindelse med ny bydel ved Psykiatrisk Hospital. 
6. Økonomi og overdragelesforretning. 
7. Kode til lås på stige og forslag til indkøb af fælles trillebør. 
8. Evaluering af sommerfesten 2016                                                                                                                           
9. Vedr Fællesarealet – opslag fra Katrine                                                                               
10.Grundejerforeningsskema – evt gebyr                                                                                                                                
11. Evt. 

------------------- 

1) Vejbelægning. Som vejene ser ud nu, ser det acceptabelt ud, og sagen er dermed aktuelt 

afsluttet. Fremadrettet kan der blive tale om et evt tilsyn fra sagkyndig udefra. Kontakt til 

sagfører forekommer ikke overbevisende, grundet omkostningerne. Vi afventer kommende 

generalforsamling og evt spørgsmål. Den ekstra sæk smågrus på P-pladsen er beregnet til 

småreperationer, som den enkelte beboer selv sørger for. 

2) Forslaget om en kommende fælles arbejdsdag blev drøftet, men aktuelt intet behov. 

Bestyrelsen påtager sig opgaven med at undersøge om det er muligt at lægge to rækker sten 

neden for trappen ved Asylvej, samt at fjerne overskydende flis og sand. Bænke ved bordene 

på fællesarealet står ikke fast, og det skal der gøres noget ved. Bestyrelsen undersøger og 

overvejer.  

3) Christen har talt med et bestyrelsesmedlem fra haveforeningen, som har møde den 10/10 med 

henblik på at beslutte lukning af adgangsveje. 

4) Hjemmesiden er stadig ikke blevet opdateret, herunder billeder af den nye bestyrelse. Jacob 

Guldberg får ligeledes tilsendt nogle billeder fra sommerfesten. 

5) Karin har været til et informativt møde vedr. den nye bydel. Et centralt spørgsmål er 

trafikbelastningen på Asylvej. Tilsyneladende har kommunen endnu ikke foretaget egentlig 

trafikmålinger og –analyser. Christen forsøger at kontakte kommende kandidater til 

kommunevalget med henblik på deres holdning til cykelstier på Asylvej. 

6) Vedr. økonomi: Bjarne er stadig den, der administrerer vores økonomi, og har ikke meldt 

tilbage med henblik på status og overdragelse. Vi afventer, idet det indtil videre fungerer godt 

nok, og Peter har for så vidt ikke travlt med at overtage økonomi-posten. Evt tilmelding til PBS 

udskydes. 

7) Låsen til fællesstigen dur ikke, og der skal indkøbes nyt låsesystem. Indkøb af fælles trillebør er 

p.t. ikke aktuelt. 



8) En kort evaluering af sommerfesten var positiv, og især teltet var en gevinst!! Tidspunkt for 

festen fastsættes fremover til 2.lørdag i august. 

9) Opslag på facebook har endnu en gang påtalt problemet med løse hunde. Alle har et ansvar for 

at påminde hundeejere om anstændig adfærd. 

10) Grundejerforening er pligtig til på anmodning at udfylde et grundejerforeningssskema i 

forbindelse med salg af bolig. Det er muligt og almindeligt at tage et gebyr herfor, og 

bestyrelsen besluttede at tage 15oo kr. Peter laver et udkast til et udfyldt skema. 

11) Intet. 

 

Nyt bestyrelsesmøde fastsættes til 10/11 kl 19.30 hos Knud. 

Referat ved Knud M. 

 

 

 

 


