Skovbyvej Grundejerforening

Referat fra Skovbyvej Grundejerforening onsdag d. 9. maj 2012
kl. 19
Ekstraordinær Generalforsamling
Tilstede er repræsentanter fra 18B, 18D, 18E, 18F, 18I, 20A, 20B, 20F og 20H.
Desuden er der gyldige fuldmagter fra i alt 4 personer, der ikke er tilstede.
(Michael, Poul-Erik, Steen og Dorthe)
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1. Hanne blev valgt som dirigent og Susanne som referent
2. Jørgen fra 18B blev valgt som suppleant
3. Forslag til udarbejdelse af fællesarealer er udsendt rettidigt, og der kan derfor
foretages en afstemning. Kassere Pia og formand Flemming forelagde de udsendte
forslag, for de fremmødte i Grundejerforeningen.
Alternativ 1: Volley
Drøftelserne gik mest på, at det er vigtigt at børnene fortsat har mulighed for
at spille rundbold. Der skal på arbejdsdagen diskuteres hvor det er mest
hensigtsmæssigt at placere rundboldbanen på det midterste areal. Der skal måske
laves ændringer til den skitserede arbejdstegning, da boldene ellers skydes over til
husene bagved.
Yolleybanen skal være 8x16 m. Materiale til dette, samt til rundbold, kan ligge i
en hyndeboks på pladsen. Det er fælles ansvar at holde orden (børnene skal vide, at
de skal rydde op efter brug).
Alternativ 2: Mål
Indkøb af 2 fodbold/hockey mål. Skal flyttes, så der kan slås græs uden problemer.
Evt. fremstilling/ maling af træ-boldmur. Placering: Øverste areal
Alternativ 4 og 3: Flisebelægning og bålsted
De 80 m2 fliser vil blive lagt inden arbejdsdagen. Bålstedet kan måske klargøres
af det firma, der anlægger fliserne. Der skal bruges alm. marksten, sand, træstubbe
til at side på, samt evt. bund af sten-mel, for at mindske ukrudt. Det må ikke blive
vanskeligt at slå plænen. Bålsted placeres evt. til højre for flisebelægningen.
Der blev desuden talt om, at der nu kunne være mulighed for at opbygge en kultur
på vejen, hvor man kunne mødes til yolley-turnering, hygge ved bålet, m.m.
Alternativ 5: Basket
Basket kurv skal evt. placeres mellem 20i og 20H. Den skal stå der permanent, men
det kan drøftes på fremtidige bestyrelsesmøder, hvis den står og forfalder, eller ikke
bliver brugt.
Alternativ 6: Bænke
Der er 4 sæt bord/bænke. Det ene er istandsat. De andre 3 skal klargøres på
arbejdsdagen. De skal placeres på den nye flisebelægning.
Alternativ 7: Beplantning
Beplantningen ved det øverste stykke, skal måske være uden indhegning. Der blev
drøftet at det ville være svært at holde nye planter med rigelig vanding m.m. her til
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sommer, så det er bedre, at plante det til efteråret. Der skal der være en ny
arbejdsdag. Måske kan der være mulighed for ligeledes at plante diverse bærbuske.
4. Afstemning af fællesareal forslag.
For
Imod
Alternativ 1: Volley
11
2
Alternativ 2: Mål
13
0
Alternativ 3: Bålsted
13
0
Alternativ 4: Flisebelægning
11
2
Alternativ 5: Basket
7
6
Alternativ 6: Bænke
13
0
Alternativ 7: Beplantning (efterårsprojekt)
11
2
Alle forslag om anskaffelsen blev hermed vedtaget. Placeres endelig på
arbejdsdagen d. 26. maj.
5. Afklaring mht. snerydning.
Vedtaget at vi spørger Hans Otto Lynge om han vil sende et tilbud på en time-pris
6. Afklaring mht. informationer på mail fra bestyrelsen fremadrettet.
Vedtaget at informationer sendes pr. mail, undtaget er indkaldelse til
generalforsamling.
7. Tilladelse om kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Vedtaget. Evt. ændringer af kontaktoplysninger bedes sendt til Freddy, der vil ligge
det ind på hjemmesiden www.skovbyvej.dk
Det er vigtigt at vi selv er med til at vande, og passe beplantningen i kummerne.
Krydderurterne er til fri afbenyttelse. Kummerne bør evt. fjernes til vinter, især
ved nr. 18, når vejen er meget glat.
Udkast til arbejdsdag d. 26. maj kl. 13 kommer ud til medlemmerne på mandag
eller tirsdag. Husk at der er aftensmad.
Referent
Susanne Clement

www.skovbyvej.dk
Bank: Jyske Bank
Knt.nr.: 7244 166118-7
CVR-nr. 32992439
Email: sg@skovbyvej.dk

Formand
Flemming Bjerre
Skovbyvej 18 E
Tlf. 75 91 39 14
Kasser
Pia Westergaard
Skovbyvej 18 I
Tlf. 75 86 29 26
Mikkel Grønhaug
Skovbyvej 20 D
Tlf. 24 42 08 81
Revisor
Dorthe Madsen
Skovbyvej 18 A

