
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovbakkevej 
 
Sted:   Skovbakkevej 66 
Tidspunkt:  26. august 2018 kl. 19.00  
Deltagere:  Alle var til stede. 
 
 
Dagsorden:  
 

1. Grønt udvalg 
 
Jens oplyste, at Michael og han har drøftet stubfræsning. Der tages 
kontakt til beboerne, der på anmodning har fået tilladelse til at fælle 
træer. Der er modtaget henvendelser fra  
 
Retablering af beplantningen, som ligger vest for Dorrits grund, og 
som er fjernet af hende blev drøftet. Morten redegjorde for et tilbud fra 
Bach & Nørgaard, der foreslår, at det hele ryddes og at der plantes 4 
egetræer i forlængelse af de egetræer, der i forvejen står i hegnet. 
Tilbuddet på i alt 42.375 kr. inkl. moms blev drøftet. Niels, Alice og 
Dorrit er interesseret i denne løsning, som præsenteres for de andre 
omkringboende. Der var enighed om, at foreningen i givet fald betaler 
12.375 kr. inkl. moms, og at resten betales af de beboere, der ønsker 
beplantningen foretaget. 
 
Jens retter henvendelse til Mike fra Bach & Nørgaard, at der skal slås 
helt ud til bælterne. 
 
Jens og Michael tager en status på området. Vi udskyder køb af 
legestativ, som koster 25.000 kr. + moms og gennemfører en mere 
samlet løsning. 
 
2. Henvendelser til bestyrelsen 
 
Peter oplyste, at han har tilladt, at Viborg Orienteringsklub har opsat 
en fast post ved den sydlige indgang til vores legeplads. 
 
René orienterede om, at en beboer har rettet henvendelse til 
kommunen med bemærkning om, at der er huller i cykelstien fra 
Skovbakkevej op mod viadukten. 
 
René oplyste, at der løber jord ud på stien ved første stikvej. Peter 
følger op over for beboeren. 
 
Morten oplyste, at Niels Yde og Allan Lyngsø har ønsket, at træerne 
neden for hans grund fjernes. Der var enighed om, at området trænger 
til renovering. De berørte beboere høres. Jens undersøger, hvad det 
koster. 



 
3. Økonomi 
 
Morten redegjorde for regnskabet. Reinvestering af beløbet i vejfonden 
blev drøftet. Peter kommer med et forslag på næste møde. 

 
4. Skraldecontainere på fællesarealet 
 
Peter orienterede om, at det er muligt at få enkelttømning af sække 
ved basketballbanen og tæt ved legepladsen. Det koster 30 kr. pr. 
sæk. Der var enighed om, Peter afbestiller de 3 sæt skraldecontainere 
afbestilles, og køber 20 sække. 
 
5. Næste møde 
 
Næste møde holdes den 27. november 2018 kl. 19.00 hos René i nr. 
61.  
 
6. Eventuelt 
 
 
 
Christian Schou 
  


