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1. Flemming Bjerre blev enstemmigt valgt.
2. Formanden aflagde beretning.
3. Regnskabet blev aflagt med et resultat på kr. 8.568,25. Formuen er
herefter 18.568,25.
4. Der var ikke kommet nogen forslag.
5. Det fremlagte budget blev vedtaget samt bidrag for 2007 er kr. 1.000 med
indbetaling af kr. 500 til september og kr.500 til marts 2008.
6. Freddy B. Jensen ble genvalgt til formand.
7. Arne Mikkelsen, Pia Westergård og Poul-Erik Jensen blev genvalgt.
8. Dorthe Pedersen blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt.
Der blev talt om at der skulle drænes på det mellemste fællesareal, hvis det
skulle være brugeligt. Ligeledes skal der samles sten og klippes græs. Arne og
Michael vil finde ud af hvad det vil koste at dræne, samt finde en dato for hvornår det skal laves. Pia udarbejder en liste over hvem der skal klippe græs i
løbet af sommeren 2007. Dette som forsøgsordning om det kan gå på omgang.
Der blev også snakket om en 2m grusvej over til børnehaven i forlængelse af
fortorvet. Vil blive etableret ved lejlighed i løbet af sommeren 2007. Der blev også
talt om at få plantet noget hæk/buske på det øverste fællesareal ud mod vejen
og over mod børnehaven.
Det henstilles til alle beboere at parkere alle deres biler inde på matriklen!
Der rettes henvendelse til børnehaven for at få dem til at reetablere vejen og
rydde op på vejen der går ned langs deres hegn.
Ændring af emails adresser bedes sendt til sg@skovbyvej.dk.

Formand
Freddy B. Jensen
Skovbyvej 20 G
Tlf. 75 86 94 08
Arne Mikkelsen
Skovbyvej 20 F
Tlf. 75 86 25 21
Pia Westergaard
Skovbyvej 18 I
Tlf. 75 86 29 26

Suppleant
Poul Erik Jensen
Skovbyvej 18 F
Tlf. 75 72 49 16
Revisor
Dorthe Pedersen
Skovbyvej 18 A
Tlf.

