
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen 
Skovbakkevej 
 
Sted:   Skovbakkevej 61 
Tidspunkt:  27. november 2018 kl. 19.00  
 
 
 
Dagsorden:  
 

1. Henvendelser til bestyrelsen 
 
Mail fra ejeren af nr. 52 med opfordring til at indhente tilbud fra 
Bach & Nørgaard til renovering af krattet ved nr. 70, 72 (ubebygget 
grund) og 74 blev drøftet. Bestyrelsen har tilbudt, at foreningen 
betalere 12.375 kr. inkl. moms. Der var enighed om, at foreningen 
ikke vil betale mere. Området skal efterlades pænt med 
enkeltstående træer og græs. Morten taler med ejerne af nr. 52 og 
72 samt 70. 
 
Henvendelser fra ejendomsmæglere blev drøftet. 
 
Digitalisering af udsendelse af referater blev drøftet. Peter vender 
de deraf følgende vedtægtsændringer med kommunen. Det 
undersøges, om man kan lægge dagsordener og referater ud på 
hjemmesiden uden at sende dem ud, om der alternativt kan ske 
udsendelse til en mailgruppe og om foreningen efter GDPR-reglerne 
må opbevare medlemmernes mailadresser? 

 
2. Økonomi 

 
Morten oplyste, at økonomien er fornuftig. Rydning af grantræerne 
mellem nr. 91, 93, 95 og 97 blev drøftet. Træerne er ikke længere 
tætte og pæne, og de har nået en højde, som er generende for 
beboerne øst for denne del af fællesarealet. Der enighed om, at vi 
ligesom de tilsvarende områder på andre dele af fællesarealet 
foretager en fældning af træerne. Jens har modtaget tilbud fra Bach 
& Nørgaard på 27.000 kr. inkl. moms. Der var enighed om, at det 
er for meget. De omkringboende høres. Jens forhandler med Mike. 
 
Morten følger op på, hvordan pengene fra vejfonden skal anbringes. 
 

3. Grønt udvalg 
 
6. oktober afviklede Grønt udvalg årets sidste arbejdsdag. Der var 
et fornuftigt fremmøde, hvor de friske gik til den og fik ordnet en 
god del af de opgaver, som Grønt udvalg havde på programmet. 



 
Efterfølgende er der også blevet gjort en seriøs indsats omkring 
legepladsen, af to fra Grønt udvalg, to fra bestyrelsen og enkelte 
øvrige beboere. Sammen har de investeret tre søndage med at 
skære buskene ned og flishugget det afskårne, så området nu 
fremstår pænt nyklippet. 

 
4. Status på krattet ved nr. 38 

 
Udskudt til næste møde. 
 

5. Status på cykelstien op til viadukten. Skal bestyrelsen følge op? 
 
Der var enighed om, at bestyrelsen ikke følger op. 
 

6. Stikvej (33 - 61) er oprettet på nabohjælp.dk. Kan bestyrelsen 
være med til opsætning af skilte? Skal andre beboer på 
Skovbakkevej med i nabohjælp.dk?  
 
Der var enighed om, at det er et godt initiativ, som foreningen 
gerne støtter ved at finansiere opsætning af skilte ved ind- og 
udgange og -kørsler ad Skovbakkevej. Peter retter henvendelse til 
kommunen for indhentelse af tilladelse. 
 

7. Næste møde 

Den 21. januar 2019 kl. 19-21 ved Christian i nr. 85. 

8. Eventuelt 


