
 

 

Grundejerforeningen Skrillinge Øst. 
 
Bestyrelsesmøde nr. 04 
 
Dato: 24/10-2013 

  

 

Deltager: Frem-
mødt: 

Afbud: 

Roger (formand) X  
Søren (Kasser) X  
Ulrik X  
Richard X  
Martin  X 
Heidi  X 
Laila  X 
 

1. Godkendelse af sidste referat. 
1.1. Ingen bemærkninger 

28. oktober 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Ingen bemærkninger 
1.2. Referat fra d. 29/8-2013 godkendt. 

 
2. Status på økonomi samt kontingent indbetalinger. Hvem 

mangler og hvad gør vi med dem. 

2.1. Saldo er 319534,35 kr. 11 villaer mangler en indbetaling. Ulrik 
laver en sidste rykker inden de bliver sendt til advokat /inkasso. 

2.2. Der mangler indbetalinger fra 2 boligselskaber. Roger kontak-
ter den ene for dialog vedr. indbetalingen. Det andet boligselskab 
ønsker grundlag for foreningen og referat fra den stiftende general-
forsamling fremsendt førend en indbetaling kan finde sted. 

3. Området generelt og seneste tiltag samt kort dialog vedrø-
rende kommunens afslag på randbeplantning.  

3.1 Græsset vil formodentligt blive slået en sidste gang inden vinte-

 

 

 

 

 

 

ren. Der er igangsat arbejde omkring opfyldning af huller i de 
grønne områder. Jord kommer kommunen med og PA service fylder 
huller op og jævner ud.  

3.2. Vores ønske om en randbeplantning langs cykelstien, blev af-
slået af kommunen, som ikke mente at det var en del af lokalpla-

cykelstien, således at græsset kan slås og ligner resten af området. 

4. Legepladser. Hvad vil vi? 

 



4.1. Efter afslag på randbeplantning undersøger Roger kommunen 
omkring mulighederne for etableringen af legepladser. Søren 
undersøger nogle mulige legepladsleverandører for priser m.v. 
Ligeledes undersøges der samtidigt eksempler på skralde-
spande. Husk vedligehold og forsikringer.  

 

5. Beslutning på aktuelle tilbud på vedligehold af grønne area-
ler (ny aktør eller gammel?) ler (ny aktør eller gammel?) 

 
5.1. Roger undersøger om en evt. ny aktør vil binde sig for et år (i 

stedet for 5 år) indtil vi er mere på plads. 
 

6. Eventuelt. 

 
6.1. Hjemmesiden er klar til brug, og bliver løbende opdateret og 

forbedret. 
 

7. Møde. 

 
7.1. Næstemøde er mandag d. 14/11.2013 kl.19:15 Sted: 

Valmuevej 2 

  

Ulrik 
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