
Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Skibelund


Mødedato:   24.10.2017 kl. 19.00  

Sted:   Henrik 

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

Referent:  Henrik 

Dagsorden: 

1. Status for genetablering af skelpæle 

2. Beskæring af fællesvej status 

3. Leif har udtrykt ønske om ikke at fortsætte med vedligeholdelse af fællesarealer. Ny entreprenør til 
opgaven skal findes 

4. Forsikring 

Referat/opgaver: 

Ad 1: Skelpælene er genetableret og de omkringliggende parceller har accepteret skelpæle og vejens forløb. 
Sagen betragtes hermed som lukket. 

Ad 2: Bestyrelsen kan efter fristens udløb beskære indtil skel. Beskæring ved Nr. 6 har flere grundejere 
påpeget er farlig med tykke grene der stikker ud. 

Ad 3: Leif stopper vedligeholdelse af fællesarealer når regnskabsåret slutter. Per har tilbudt at slå 
grundejerforeningens fællesarealer for 100 kr. i timen plus benzin. Græsset slås efter behov, men der 
budgetteres med 10 gange af 4 timer. Elgy har tilbudt at fylde betongrus i huller for 100 kr. i timen plus 
materialer. Vi blev dog enige om at bestille vejgrus som skulle være bedre egnet, og bede og at få det udlagt 
i depoter så men kan fylde huller. 

Ad 4: Hvis den forsikring vi har kun dækker direkte ansatte, har den overhovedet ingen værdi idet vi ingen 
ansatte har. De entreprenører vi hyrer til opgaver skal have egene forsikring, og skal dermed ikke dækkes af 
grundejerforeningens ansvarsforsikring. Hvis den derimod dækker f.eks. en grundejer der kommer til skade 
under arbejde på fællesarealer såsom græsslåning, skal det undersøges om det er et krav og hvordan 
ansvarsforholdet er. Det skal undersøges hvad den nuværende forsikring dækker, og om der er lovkrav om 
at grundejerforeningen har en forsikring. Der indhentes tilbud på vedligeholdelse af fællesvej fra de lokale 
entreprenører. 

# Opgave Ansvarlig Deadline Status/opfølgning

1 Undersøge hvad foreningens 
forsikring dækker og om der er 
lovkrav.

Preben 15.11.2017

2 Lave aftale med Per om 
græsslåning af fællesarealerne

Benthe 01.04.2018

3 Bestille vejgrus ved Svend H. 
Jensen og få det udlagt i depoter

Leif 15.11.2017

4 Forsøg med knust beton versus 
vejgrus til opfyldning af huller i 
vejen. Der fyldes op med knust 
beton i enkelte huller.

Erling 15.11.2017

5 Der indhentes tilbud på 
vedligeholdelse af fællesvejen

Erling Næste 
møde

6 Rette vejen af med høvl Leif 15.11.2017


