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Mødedato:   2018.03.13  kl. 19.00   

Sted:              Skovagervej 24 Kirsten  

Til stede:       Benthe, Leif, Preben, Erling, Henrik  

Referent:       Kirsten Harbøll 

  

Dagsorden:  

1. Nyt/siden sidst 

2. Gennemgang af referat 20171024 

3. Anmodning fra aktivitetsudvalg om støtte til fugletur 

4. Strategi for generalforsamlingen 2018 

5. Evt. 

 

Referat: 

Ad 1. Opkrævning på kontingent sendes snart ud. 

Ad 2. Vi blev i bestyrelsen enige om at vi vil  have en ansvarsforsikring. Arbejdsskadesforsikring er lovpligtig. 

Preben har ved et enkelt opkald til forsikringsselskabet reduceret prisen arbejdsskadeforsikringen fra 2700 

til 1700 kr. 

Leif tager kontakt til forsikringsmægler for at høre , om vi kan reducere prisen på de 2 forsikringer 

yderligere ved at skifte andet forsikringsselskab. Benthe sender kopi af foreningens aktuelle forsikringer til 

Leif. 

Græsslåning aftalt med Per.  

Erling har haft kontakt til områdets største vej-entreprenør Svend E. Madsen (att. Anders Peter), og i 

fællesskab har de gennemgået vejen. En holdbar løsning er en gennemgribende renovering af vejen med 

fjernelse af organisk materiale, opgravning af huller samt påfyldning af stabilgrus som komprimering med 

7,5 tons valsetog. Overslagspris 12.000 kr. pr. 100 meter. Det blev anbefalet at lave revoveringen på 

stamvejen, samt en billigere påfyldning af vejgrus på stikvejene. Knust beton vil vi ikke benytte, idet der kan 

forekomme metalstykker. Til lappeløsningen med vejhøvl vil vi benytte vejgrus, til gennemgribende 

renovering benyttes stabilgrus. Vejgrus har samme sammensætning som stabilgrus, blot med mindre sten. 

Vejgrus har den fordel at det muliggør at en komprimering ved almindelig kørsel med biler, i modsætning til 

stabilgrus som skal komprimeres med vibrator/valse tog. Vi blev enige om at frembringe forskellige forslag 

til gennemgribende renovering af vejen, som der så skal tages endelig beslutning om på 

generalforsamlingen. 

Erling kontakter entreprenør for et konkret tilbud i forhold til renovering af stamvejen. Entreprenøren 

inviteres til GF for at fortælle om disse muligheder for renovering, hvor der stilles forslag om renovering af 

stamvej. Der er OBS på at få renoveret de stikveje, der trænger samt lappe huller i stamvejen. Dette sættes 

i værk allerede nu ved Svend H. Jensen. Der bestilles 2 træk vejgrus, som lægges ved Leifs grund. Arbejdet 

udføres hurtigst muligt og helst inden påske  
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Ad 3. Anmodningen blev drøftet, som et godt initiativ. Der bevilliges 1000 kr. til fugletur med minimum 25 

deltagere. Fremover stilles forslag om 2000 kr. i budgettet til aktivitetsudvalget med ønske om budget fra 

udvalget. 

Ad 4. Generalforsamlingen afholdes 30. juni 2018 klokken 14.30 på festpladsen. Middagen er klokken 18, 

bespisning og telt leveres af Leif. Benthe og Kirsten skriver varsling og invitation til generalforsamlingen. 

OBS på at fristen for indkomne forslag til generalforsamlingen ikke er for tidlig i forhold til deadline for 

samme. 

 Næste møde hos Erling nr. 68 den 12. juni kl. 19.00 

 

Der blev aftalt følgende opgaver på mødet: 

# Opgave Ansvarlig Deadline Status/opfølgning/bemærkning 
1 Sende policen på foreningens 

2 forsikringer til Leif 
Bente 20.03.2018  

2 Undersøge om vi kan få 
foreningens forsikringer 
billigere ved andet 
forsikringsselskab 

Leif 15.04.2018  

3 Bestille vejgrus samt 
udlægning ved Svend H. 
Jensen til renovering af 
stikveje (ca. 2 store 
vognlæs). Samtidigt lappes 
huller i stamvejen. 

Leif 19.03.2018 Arbejdet ønskes udført hurtigst 
muligt, og helst inden påske 

4 Få et konkret tilbud på 
renovering af stamvejen ved 
Svend Erik Madsen, samt 
undersøge mulighed for at 
han (Anders Peter) kommer 
til generalforsamlingen for at 
svare på spørgsmål. 

Erling 18.03.2018  

5 Frembring 
beslutningsgrundlag for 
fællesvejens renovering samt 
fremtidige vedligeholdelse, 
med anbefaling fra 
bestyrelsen og økonomiske 
konsekvenser for 
grundejerne. 

Erling/Henrik/andre 12.06.218 Udsendes før generalforsamling 
som baggrund for afstemning 
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