Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hald Ege - Nonbo - Bækkelund 6. juni 2018
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Gennemgang af sidste referat (vedhæftet), herunder aktionspunkter:
a. Salg af snerydningsudstyr. (Henrik)
b. Snerydning. (Henrik)
c. Fældning af træerne ved Vandtårn -udgifter, efterbehandling, ønsker for området (Henrik)
d. Renovering af sti mellem Granvænget og skolen plus kirkestien. (Jens + Henrik)
e. Vandtårnet og dets omgivelser. (Henrik)
f. Bevarelsen af egetræerne i området. (Lars)
g. Stiftelse af en borgerforening. (Lars) (Skrivelse vedhæftet)
4. Nye punkter til behandling:
a. Sankt Hans 2018.
− Hvem kan deltage?
− Brænde til bålet - foreslå på Hald Ege Diverse (FB) en dag, hvor folk kan komme og
hjælpe med at slæbe grene mv. mod at få lidt kage og en vand.
− Grill?
− Båltaler?
− Noget for børnene?
b. Udstykningen på Egeskovvej. Fra Jørgen: ”Det er Philipsen Gruppen, der står for projektet.
De er berømte/berygtede forbebyggelsen af Posthusgrunden. De får nok tilladelse af Viborg
Kommune til byggeri i det åbne område mellem vejkrydset ved Hærvejsstenen og frem til
granbevoksningen. Granbevoksningen fældes og der gives også tilladelse til byggeri påhele
arealet tilhørende Egeskovvej 1. Altså bebyggelse i næsten halvdelen af Egeskovvejs østlige
del! Vi kan ikke gøre noget nu, men hvis der gives tilladelse til byggeriet, synes jeg vi skal
protestere. for det ødelægger nogle kulturelle værdier og er et areal som er udlagt i
Kommuneplanen som Grønt rekreativt Område. Hertil betydelig øget trafik på Egeskovvej.”
c. Affaldscontainers placering - forslag Hessum Park
d. Udfyldelser af div. forening/bestyrelsesmedlem.
e. Grill og andet udstyr - opbevaring.
f. Er vores lejemål opsagt af skuret ved Vandtårnet og til hvem. Vandtårnets venner?
g. Henvendelse fra Kulturforeningen i Hald Ege vedr. kontingent og Sankt Hans
5. Evt.
6. Fastsættelse af næste mødedato.

Til stede:
Jens Jensen, Henrik Degn, Gry Reval Klærke, Jonas Petri og Lars Kirkegaard.
Afbud:
Jørgen Buus og Ryan Pedersen.
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Beslutningsreferat

Ad pkt. 1
Ordstyrer: Jens.
Ad pkt. 2
Referent: Lars.
Ad pkt. 3a.:
Salget af snerydningsudstyret har indbragt 50.000,- DKK til grundejerforeningen. Udstyret er
afhentet og handlen er lukket.
Ad pkt. 3b:
Efter salget af snerydningsudstyret er snerydningen udliciteret til et firma v. Hans Mikkelsen, der
sørger for at rydde foreningens fortove mv. Kvaliteten har været svingende, men bestyrelsen
anser dog dette som et problem, der kan løses ved at gennemgå planen igen med firmaet inden
næste sæson melder sig. Med udliciteringen af snerydningen har foreningen i år brugt ca. 12.000,DKK på snerydning, hvilket er en væsentlig reduktion sammenlignet med tidligere år.
Ad pkt. 3c:
Området omkring vandtårnet i Hald Ege er ejet af Skov- og Naturstyrelsen (S&N), og derfor må
S&N afgøre, hvad der skal ske med området foran tårnet efter fældningen af træer. Henrik tager
henvendelse til S&N med henblik på en afklaring. En mulighed kunne være et rekreativt område,
men spørgsmålet er om S&N vil gå med til at passe området.
Ad pkt. 3.d:
Kirkestien er blevet renoveret i foråret, men skolestien mangler stadig. Derfor blev det besluttet,
at grundejerforeningen inviterer/indkalder medlemmer til en dag i september 2018, hvor folk kan
møde op med skovl og trillebør. Grundejerforeningen vil indkøbe grus, som placeres i bunker i
hver ende af stien, og så kan gruset ved fælles hjælp fordeles på stien. Grundejerforeningen sørger
for at leje pladevibrator mv. og sørger desuden for kage, kaffe og vand til de arbejdende
medlemmer. Mere info udsendes hen over sommeren.
Ad pkt. 3.e:
Se ad pkt. 3.c.
Ad pkt. 3.f:
Viborg kommune har bekræftet modtagelsen 2. jan 2018 af grundejerforeningens brev, men der
er ikke hørt mere fra kommunen siden da. Lars rykker kommunen for opdatering på sagen.
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Ad pkt. 3.g:
Lars har skrevet ud til samtlige grundejerforeninger i Hald Ege vedr. stiftelse af en borgerforening,
idet bestyrelsen mener, vi i Hald Ege mangler en forening, der samler byen. Formålet med brevet
er at vejre stemningen hos de andre foreninger. Er der interesse, er næste skridt at holde et møde
med de andre, hvor vi diskuterer mulighederne igennem. De andre grundejerforeninger har fået til
ultimo juni 2018 til at komme med deres tilkendegivelse.
Ad pkt. 4.a:
Sidste år forsøgte grundejerforeningen at engagere Kulturforeningen i det årlige Sankt Hans
arrangement i Hessum Park, dog uden held. Jonas prøver at etablere kontakt igen.
Vedr. Sankt Hans 2018, så har Henrik, Jonas og Lars mulighed for at deltage. Bestyrelsen mødes
21. juni kl. 1800 og opstiller bålet. Henrik prøver at finde en båltaler. Lars kontakter Sidsel Maria
Michelsen for evt. at lave nogle børneaktiviteter. Der vil blive indkøbt pølser, brød, vand og øl.
Ad pkt. 4.b:
Jørgen skriver et udkast til et brev til kommunen, der kan sendes såfremt planen om udstykning
langs Egeskovvej bliver en realitet.
Ad pkt. 4.c:
Der bliver igen opstillet containere til haveaffald. Den ene placeres overfor Væksthuset, den anden
undersøges, om den kan stilles ved Hessum Park og den tredje stilles i Bækkelund. Henrik sørger
for kontakt til vognmand. Gry undersøger placering i Bækkelund.
Ad pkt. 4.d:
Grundejerforeningen modtager i øjeblikket en del henvendelser fra ejendomsmæglere, der vil
have udfyldt formularer vedr. foreningen i forbindelse med salg af ejendomme i foreningens
område. Bestyrelsen besluttede, at udfyldelsen fremover skal koste 500 DKK, idet der går en del
tid med udfyldelsen.
Ad pkt. 4.e:
Gry undersøger om hun har plads til foreningens udstyr (grill, pavilloner mv.).
Ad pkt. 4.f:
Lars undersøger om Bjarne (tidligere kasserer) ligger inde med skriftlig opsigelse af lejemålet for
skuret ved vandtårnet.
Ad pkt. 4.g
Jonas tager kontakt til Kulturforeningen igen, for at skabe et samarbejde om Sankt Hans fremover.
Ad pkt. 5:
Kontaktlisten opdateres mht. kontaktpersoner for snerydning mv.
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Henrik snakker med Nordea om muligheden for at afskaffe girokortene og overgå til Mobile Pay.
Dette vil lette det administrative arbejde væsentligt.
Ad pkt. 6:
Næste bestyrelsesmøde bliver august 2018. Lars indkalder.
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