
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovbakkevej 
 

Sted:   Teams 
Tidspunkt: 10. februar 2021 kl. 20.00 

Til stede: Peter Mousing, Morten Andersen, Rene Nielsen, Jan 
Udholm Torp og Christian Schou (referent) 

 
Dagsorden:  
 

1. En beboer har nævnt, at der er langt til nærmeste busstoppested og foreslået, 
at bestyrelsen arbejder for at få etableret et stoppested på Houlkærvej ved 
postkassen Beboeren har også anført, at der er støj fra Nordre Ringvej.  

2. Etablering af busstoppested ligger uden for det ansvarsområde, som 
bestyrelsen har efter vedtægterne. Det samme gælder for så vidt støj fra 
omkringliggende veje. Vi har dog undersøgt støjen, som er testet og ikke i 
strid med støjgrænserne. Bestyrelsen foretager sig derfor ikke yderligere i 
anledning af nogen af forslagene.  

3. Regnskab. Morten gennemgik regnskabet, som trods alt er tilfredsstillende. 
Regnskabet skal underskrives og revideres. Morten gennemgik budgettet, 
som indeholder det hidtidige kontingent på 2.300 kr. I den forbindelse blev 
vedligeholdelse af fællesarealerne, navnlig græsarealerne drøftet. Beskæring 
af buske og træer er blevet og vil også fremover være mere 
omkostningskrævende. Der skal tyndes ud i det gennemgående hegn og 
fælles nogle enkelte træer længst mod nord. Beachvolleybanen sættes i stand 
med nye egerammer. Vi indhenter flere tilbud. Vi indkøber strandsand til 
volleybanen, granitstenmel til petanquebanen og noget mere faldsand til 
legepladsen. En bænk ved legepladsen er defekt og skal repareres. Morten 
udarbejder et alternativt budget med kontingentforhøjelse.Morten nævnte, at 
han har modtaget en henvendelse fra NCC om fejning af veje og stier til 1.110 
kr. + moms pr. time. Vi indhenter et tilbud fra NCC. Snerydningen er ikke 
tilfredsstillende. Vi indhenter tilbud hos andre firmaer også på snerydning. 
Morten udarbejder opdateret vejfondkalkulation til generalforsamlingen. 

4. Hjertestarter placeres på fællesarealet over for Niels Christensens hus ved 
siden Allan Lyster, hos hvem der opsættes en bimåler, der aflæses et par 
gange årligt. Hjertestarteren skal forsikres. 

5. Generalforsamling. Generalforsamling afholdes, når forsamlingsmaksimum er 
forhøjet til mindst 50 igen. 

6. Næste møde afholdes 3. marts 2021 kl. 20.00 på Teams. 

 


