
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovbakkevej 
 
Sted:  Skovbakkevej 61 
Tidspunkt:  10. oktober 2019 kl. 19.00  
Fremmødte: Peter, Rene, Morten, Jan og Christian (referent) 
 
 
Dagsorden:  

 
1. Grønt Udvalg  

Vedligeholdelse af fællesareal blev drøftet. 

Rene nævnte følgende punkter: 

a) Nordligt hegn ved nr. 86 a/b skal tyndes ud (er aftalt med Mike som en 
vinteropgave, da Jens var i kontakt til grønt udvalg) Mike anslår 4 timer á 
1300 kr. 

b) Beskæring af buske på trekanten overfor basket banen; opgaven er for 
stor til en arbejdsdag.  

c) Hvad skal der ske med trekanten bag nr. 79? 
d) Sivevejen skal repareres med tjære, hvor der er sprækker til ukrudt 

(opgaven haster lidt).  
e) Dræn ved cykelsti ved legepladsen. Der står tit vand ved 

skraldespanden, og fliserne synker.  
f) Nye stammer til volleybanen. 
g) Klippe buske omkring legepladsen; opgaven er for stor til en arbejdsdag, 

Mike anslår ca. 3 timer. 
h) Kantskærer til ejendom af grundejerforeningen, (der var lejet en 

kantskærer på arbejdsdagen den 28. september, men maskinen virkede 
dog ikke efter hensigten) 

i) Få tilbud fra Bach & Nørgaard på at dampe eller brænde ukrudt mellem 
belægnings sten på cykelstierne i området i 2020. 

j) Ujævne belægningssten på cykelstierne pga. myrer. Skal vi bruge penge 
på at rette fliserne op?  

k) Muldvarpe på fællesområdet. Skal vi bekæmpe skadedyrene? 

Der var enighed om, at vi skubber de mindst nødvendige opgaver til næste 
regnskabsår. 

 
Rene afventer stadig et tilbud fra Resenholm omkring et nyt legeredskab til 
legepladsen. 

  
Det har været nævnt, at der kunne anlægges et fortov ved Sivevejen. Den 
samlede bestyrelses var imod forslaget, som må fremsættes på 
generalforsamlingen. 

 
 

 
2. Henvendelser til bestyrelsen 

 



a. Ingen henvendelser. 
 

3. Økonomi 
 
Morten fremlagde regnskab. 
 
I vejfonden står næsten 740.000 kr., som skal reinvesteres. 
 

4. Hjertestarter. Peter følger op. 
 

5. Nabohjælpskilte. Rene følger op. 
 

6. Støj fra ydre ringvej, hovedvej 16. Jan retter henvendelse til Miljøstyrelsen. 
 

7. Næste møde blev fastsat til den 20. januar 2019 kl. 19.00 hos Peter i nr. 11. 
 

8. Eventuelt. 


