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NYHEDSBREV maRtS 2012

Kære lodsejere på Skovagervej,

I dette nyhedsbrev vil der være en række vigtige informationer, som I skal tage stilling til.

- Betaling af kontingent kr. 500/husstand senest 15. april 2012. Se instrukser nedenfor.

- Indbydelse til arbejdsdag den 15. april med kaffe og rundstykker - tilmelding udbedes senest 12. april.

- Tilbud om fællesflisning langs vejen den 7. maj - tilmelding nødvendig senest 1. maj.

- Generalforsamling bliver den 30. juni med efterfølgende Skt. Hans fest 

Nedenfor bliver der redegjort nærmere for de forskellig punkter:

1. KONTINGENTBETALING
Det har tidligere været et større detektivarbejde at identificere kontingent indbetalinger, da der for man-
ges vedkommende ikke står noget navn på det kontoudtog, vi får fra banken. I mange tilfælde står der 
kun f.eks. Hr (og ikke andet) eller Gdr (og ikke andet), hvilket betyder at kassereren ikke umiddelbart 
kan se hvem der har betalt.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at kontingentindbetalinger fremover kun kan ske på følgende måder:

A. Kontant betaling ved personlig henvendelse til kassereren (fungerende kasserer er Benthe Padkjær, 
Skovagervej 22, tel. 8668 3663)
B. Ved overførsel via netbank til Reg. nr. 1510 konto 4571099446 (Danske Bank, Bjerringbro). Det 
er vigtigt at I på netbankindbetalingen angiver jeres husnummer og navn. Hvis disse oplysninger ikke 
fremgår, kan vi ikke se om der er indgået betaling, og der vil efterfølgende blive udsendt en rykker til 
alle, der ikke er registreret med rettidig betaling, med et gebyrtillæg på 50 kr.

Kontingent er som tidligere år kr. 500 og seneste betalingsfrist er 15. april 2012. Bestyrelsen vil på 
generalforsamlingen foreslå, at vi indgår aftale om Nets/PBS Betalingsservice, som fremover vil kunne 
gøre det lettere for alle.

2. ARBEJDSDAG
Langs Tyrebækken er en del store træer væltet. Bestyrelsen indbyder derfor til arbejdsdag, hvor disse 
træer skal saves op. Træet anvendes til at lave en farbar sti gennem de sumpede områder ned til og 
langs bækken. Arbejdsdagen bliver søndag den 15. april kl. 08.30, mødested: Leif Mariussen, nr. 23. 
Der vil være kaffe og rundstykker klar, og vi beder derfor om tilmelding til en af nedenstående kontak-
ter. Der er brug for folk med motorsave og folk til at hjælpe med at arrangere ”trædestien”. Tilmelding 
senest den 12. april.

www.skovagervej.dk



3. FÆLLESFLISNING
I forbindelse med flisning af grene fra fældning ved fællesarealet, har vi lavet aftale om en stor flismaski-
ne med grab og kran, så der samtidig bliver mulighed for at tilbyde grundejerne langs vejen at få fliset. 
Har du derfor afskårne grene, mindre træer og lignenge, som du gerne vil have fjernet, så kan du tilmel-
de dig nedenfor. Bemærk at grenene samles op med grab, og det vil derfor ikke være muligt at få alle 
småkviste o.l. med. Hvis I selv er tilstede er der mulighed for med håndkraft at smide de sidste grene 
op i maskinen. Prisen afregnes med kr. 600/time (hvor flismanden får flisen) - dvs en mindre bunke, der 
vil kunne flises på ca. et kvarter = 150  kr. Grene skal lægges ud til vejen, så maskinen kan få fat i dem. 
Ved stikveje skal der være min. 5 m fra bunken til vejen slutter, så maskinen kan manøvrere. Tilmelding 
senest den 1. maj.

4. GENERALFORSAMLING/SOMMERFEST
Da Skt. Hans i år ligger en uge før generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at slå disse to arran-
gementer sammen. Generalforsamling finder sted den 30. juni kl. 15.00. Indkaldelse med dagsorden 
følger senere. Efter generalforsamling bliver der som sædvanlig fest - i år udvidet med bål og pølser til 
natmad. Det bliver gratis for grundejerne, medens gæster betaler 100 kr. Reserver allerede nu denne 
eftermiddag og aften.

5. VEJSKADER - GENPLANTNING
Der har på det seneste været en del tung trafik på vejen, bl.a. i forbindelse med omfattende fældning af 
træer, nybyggeri o.l. Det skal derfor understreges, at grundejerne for egen regning skal sørge for opryd-
ning og reetablering af de skader, der er sket på og omkring vejen. 

Ved træfældninger skal I desuden være opmærksomme på betingelserne i lokalplanen om genplant-
ning, så områdets karakter bevares, dvs. med tilsvarende genplantning af især eg, bøg og nåletræer. 
Der er i øvrigt en glimrende plantevejledning på hjemmesiden under Praktiske oplysninger: http://skova-
gervej.dk/Images/PDF/Beplantning%20Skovagervej.pdf.

- og husk så at overholde hastighedsgrænsen på 30 km i området. Tak.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontaktpersoner:

Per Albertsen, tel.20842113     email: hammel@nettofarver.dk

Kirsten Miksa, tel. 86463007    email: miksa@adslhome.dk

Kurt Fisker tel. 87500797/22629504

Leif Mariussen tel. 86464412/28141066   email: lm-auto@mail.tele.dk


